
 

 

 

REGULAMIN 

Opoczyńskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych 
„HUBAL”. W 81. rocznicę śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 

 

 

I. Termin i miejsce 

1. Termin: 11-13 czerwca 2021 r. 

2. Baza Rajdu: Wola Załężna (Piaski), 26-300 Opoczno, 51°23'45.6"N 

20°19'54.5"E 

3. Mapka dojazdu: https://goo.gl/maps/4UjKVMFJobNo5TQT8 

 

II. Organizatorzy 

1. Muzeum Regionalne w Opocznie, Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno, tel. 

447552319, e-mail: info@muzeumopoczno.pl  

2. MOTO SOVIET SERVIS, Wola Załężna 104, 26-300 Opoczno, tel. 505 084 065 

 

III. Współorganizatorzy 

1. Gmina Opoczno 

2. Gmina Poświętne 

3. Gmina Drzewica 

4. Nadleśnictwo Opoczno 

 

IV. Rajd nie jest usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 

poz. 2361 z późn. zm.) 

 

V. Cel imprezy 

1. Upamiętnienie 81. rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 

2. Propagowanie wiedzy na temat historii Oddziału Wydzielonego Wojska 

Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

3. Propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu opoczyńskiego. 

4. Propagowanie walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Opoczno. 

5. Promowanie turystyki motocyklowej. 

6. Integracja środowiska kolekcjonerów i właścicieli motocykli zabytkowych. 
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VI. Uczestnictwo 

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie 

do dnia 15 maja 2021 r. Zgłoszeń można dokonywać pocztą elektroniczną na 

adres: info@muzeumopoczno.pl. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest uiszczenie opłaty wpisowej w 

wysokości 70 zł do dnia 15 maja 2021 r. Opłata obowiązuje zarówno 

kierowców jak i pasażerów motocykli. Zwolnione z opłaty są dzieci do lat 12. 

Opłata wpisowa dla kierowców motocykli wyprodukowanych do 1945 r. 

wynosi 50 zł. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Muzeum 

Regionalne w Opocznie, Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno, Bank Spółdzielczy 

w Opocznie 02 8992 0000 0033 2143 2000 0010 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie, zgłoszony otrzymuje zwrot 

50% kwoty opłaty wpisowej. 

4. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają obiad w dniu rajdu (12 czerwca), 

znaczek pamiątkowy, mapę z trasą Rajdu, upominki okolicznościowe. 

5. Uczestnikami Rajdu mogą być motocykle zabytkowe wyprodukowane do 1990 

r. dopuszczone do ruchu po drogach publicznych, posiadające ważne badania 

techniczne oraz ubezpieczenie OC. 

6. Kierowcami motocykli mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające 

stosowne uprawnienia – prawo jazdy odpowiedniej kategorii. 

7. Za zgodą organizatorów Gościem Specjalnym imprezy mogą być również inne 

pojazdy zabytkowe, bez prawa przejazdu trasą rajdową. 

 

VII. Zakwaterowanie i wyżywienie 

1. Baza Rajdu mieści się w miejscowości Wola Załężna (Piaski) koło Opoczna, w 

malowniczej okolicy łąk i rzeki Drzewiczki. 

2. Zakwaterowanie w formie biwaku plenerowego na terenie bazy Rajdu. 

Możliwość rozbicia namiotu. Do dyspozycji uczestników jest teren o 

powierzchni około 1 ha (łąka), przyległy do rzeki Drzewiczki. 

3. Na terenie bazy Rajdu organizatorzy zapewniają dostęp do toalet przenośnych 

(TOI-TOI), wody pitnej, wody bieżącej. 

4. Wyżywienie w formie ogniska, grilla (11 czerwca); poczęstunku na trasie 

Rajdu, obiadu, ogniska, grilla na terenie bazy Rajdu (12 czerwca), zapewniają 

organizatorzy i współorganizatorzy Rajdu.  
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VIII. Trasa i plan Rajdu 

1. Trasa Rajdu wynosi około 80 km, w tym około 2/3 trasy prowadzi terenami 

leśnymi Nadleśnictwa Opoczno, Nadleśnictwa Smardzewice oraz 

Nadleśnictwa Przysucha o zmiennej nawierzchni: asfaltowej, tłuczniowej oraz 

gruntowej. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu trasy Rajdu ze 

względów pogodowych lub losowych. 

3. Plan Rajdu: 

Piątek – 11 czerwca 

- od godziny 16:00 rejestracja uczestników na terenie bazy Rajdu (Wola 

Załężna) 

- integracja 

Sobota (dzień Rajdowy) – 12 czerwca 

- 9:00 – przejazd pod Muzeum Regionalne w Opocznie (Plac Zamkowy 1), 

oficjalne rozpoczęcie Rajdu, zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Opocznie 

- 10:30 – wyjazd w trasę 

- 18:00 – powrót uczestników Rajdu do bazy Rajdu 

- ognisko, integracja 

Niedziela – 13 czerwca 

- 11:00 – zakończenie Rajdu, wręczenie upominków, Muzeum Regionalne w 

Opocznie 

 

IX. Przebieg Rajdu 

1. Na trasie Rajdu znajdują się punkty obowiązkowe (PO), których zaliczenie jest 

konieczne do prawidłowego ukończenia Rajdu. 

2. W momencie startu Rajdu każdy uczestnik otrzyma informację wraz z mapką 

wskazującą jedynie lokalizację pierwszego punktu obowiązkowego (PO). 

3. Na pierwszym i każdym z następnych punktów obowiązkowych (PO) uczestnik 

otrzyma informację wraz z mapką wskazującą lokalizację kolejnego punktu 

obowiązkowego (PO).  

4. Obecność uczestnika na każdym z punktów obowiązkowych (PO) zostanie 

potwierdzona wpisem na listę, dokonywanym przez znajdującego się na 

miejscu przedstawiciela Organizatorów. 

 

X. Zasady bezpieczeństwa i porządku 

1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 



 

 

2. Rajd będzie odbywać się częściowo przy otwartym ruchu drogowym, drogami 

publicznymi. 

3. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do poruszania się zgodnie z zasadami 

ruchu drogowego, w sposób nie generujący zagrożenia dla innych 

uczestników ruchu oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas Rajdu. 

4. Bezwzględnie zabrania się prowadzenia motocykla w stanie po spożyciu 

alkoholu lub środków odurzających. 

5. Rajd nie jest wyścigiem. Ściganie się i wszelkie ryzykowne manewry są surowo 

zabronione. 

6. Współzawodnictwo sportowe oraz wszelkie zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu uczestników Rajdu są zabronione. 

7. Jadąc w kolumnie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 

między motocyklami. Każda kolumna może liczyć nie więcej niż 10 motocykli 

(w tym prowadzący i zamykający grupę). 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 

czasie Rajdu. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub 

skradzione w czasie Rajdu, ani za szkody wyrządzone przez uczestników. 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywanie rzeczy 

uczestników, ani nie zapewniają miejsca do ich przechowywania. 

11. Bezwzględnie zabrania się zaśmiecania trasy Rajdu oraz  miejsc przyległych, 

niszczenia przyrody, niszczenia nawierzchni dróg i poboczy, zbaczania z trasy 

Rajdu bez zgody organizatora. 

12. Uczestnik Rajdu odpowiada za szkody powstałe w trakcie Rajdu z jego winy 

pokrywając koszty szkody w miejscu ich powstania. 

13. Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do podporządkowania się wskazówkom i 

poleceniom przedstawicieli organizatora. 

14. Uczestnik Rajdu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo 

podczas pobytu w lesie oraz oświadcza, że zapoznał się z zagrożeniami jakie 

mogą wystąpić podczas pobytu w lesie (alergie, ukąszenia, itp.) 

15. Podczas trwania imprezy należy przestrzegać zasad sanitarnych zgodnych z 

aktualnie obowiązującymi wytycznymi organów władzy państwowej i 

samorządowej, wydawanymi w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

COVID-19/SARS-CoV-2. 

 

XI. Ochrona danych osobowych 

1. Realizując wymogi art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 



 

 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor 

Muzeum Regionalnego w Opocznie. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu 

wykonywania zadań statutowych placówki oraz organizacji Rajdu. Ze 

szczegółową klauzulą informacyjną mogą się Państwo zapoznać na stronie 

internetowej pod adresem www.muzeumopoczno.pl. Posiadają państwo 

prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych. 

 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika z 

jego przestrzegania. 

2. Regulamin jest dostępny u Organizatorów. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W kwestiach 

spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. 

4. Rażące niezastosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu może stanowić 

podstawę do wykluczenia z Rajdu. W przypadku wykluczenia uczestnika z 

tytułu niezastosowywania się do zasad niniejszego Regulaminu, 

wykluczonemu uczestnikowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia 

względem Organizatora Rajdu. 

5. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z 

przebiegu Rajdu, przekazywanych za pośrednictwem mediów oraz 

publikowanych w materiałach promocyjnych Organizatorów. 

6. Niektóre postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od organizatorów. 


