
  	 										
 

               2 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu  Śląska     
 

Data: 10 maja 2019r                   Godz: 23:55                                        dok. 1.1 

                                        Komunikat nr. 1 

Temat: Wydłużenie terminu zgłoszeń        

Od: Dyrektora Rajdu Super KJS 

Do: Wszystkich Członków Załóg 

 

1.) W punkcie 1 regulaminu uzupełniającego 1 Rajdu Ziemi Głubczyckiej SKJS 
następuje zmiana: 

Było:  

§ Zamknięcie listy zgłoszeń    10 maja 2019, godz. 24:00 

Jest: 

§ Zamknięcie listy zgłoszeń    12 maja 2019, godz. 23:59 
 

 
2.) W punkcie 4.3.1 regulaminu uzupełniającego 1 Rajdu Ziemi Głubczyckiej SKJS 

następuje zmiana: 

 

Było: Uczestnik zamierzający wziąć udział w Super KJS – 1 Rajd Ziemi Głubczyckiej musi, 
do dnia 10.05.2019, do godziny 24:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny  na stronie: 
www.rajdziemiglubczyckiej.pl – zakładka Super KJS , wraz z kartą wyposażenia            
bezpieczeństwa osobistego. Po  prawidłowym  wypełnieniu  zgłoszenia,  dołączeniu  
potwierdzenia wpłaty wpisowego  należy je przesłać na adres: 
automasterklubopole@gmail.com Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy 
towarzyszyć mu będzie pokwitowanie  wpłaty pełnej kwoty wpisowego. 

Jest: Uczestnik zamierzający wziąć udział w Super KJS – 1 Rajd Ziemi Głubczyckiej musi, 
do dnia 12.05.2019, do godziny 23:59 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny  na stronie: 
www.rajdziemiglubczyckiej.pl – zakładka Super KJS , wraz z kartą wyposażenia            
bezpieczeństwa osobistego. Po  prawidłowym  wypełnieniu  zgłoszenia,  dołączeniu  
potwierdzenia  wpłaty  wpisowego  należy je przesłać na adres: 
automasterklubopole@gmail.com Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy 
towarzyszyć mu będzie pokwitowanie  wpłaty pełnej kwoty wpisowego. 



  	 										
 
 
3.) W punkcie 4.3.2 regulaminu uzupełniającego 1 Rajdu Ziemi Głubczyckiej SKJS 

następuje zmiana: 

 

Było: Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora 
najpóźniej do dn. 10.05.2019 r. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez 
obydwu członków załogi. 

Jest: Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora 
najpóźniej do dn. 12.05.2019 r. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez 
obydwu członków załogi. 

 

4.) W punkcie 4.7.1 regulaminu uzupełniającego 1 Rajdu Ziemi Głubczyckiej SKJS 
następuje zmiana: 
 

Było: Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto do dnia 10 maja 2019 roku. 

Jest: Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto do dnia 12 maja 2019 roku. 

 
 
 
                                                                                             Dyrektor Imprezy 

Zatwierdzono przez OKSS przy ZO PZM w Opolu                          Michał Czapko 

Dn. 10.05.2019r.  
                                                                                            
  
 
  
 

 

 


