
III runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska 

DATA: 14.07.2022 r. GODZINA: 20:30 

TEMAT: KOMUNIKAT DYREKTORA NR 1 DOKUMENT: 1.1 

OD: DYREKTORA ZAWODÓW LICZBA STRON: 1 

DO: WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SKJS ZAŁĄCZNIKI: -  

 

1. Zmianie ulega p. 4.4.1 – Pojemność trasy  

Było 40, jest: 50.  

 

2. Precyzuje się procedurę zgłoszeń: 

Było: 4.3.1. Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na uczestniku. 

Uczestnik zamierzający wziąć udział w Super KJS Valvoline Rajdzie Małopolski 2022 ma 

obowiązek prawidłowego wypełnienia elektronicznego zgłoszenia w serwisie PZM poprzez link 

podany przez organizatora w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM 

kompletu (wymaganych) aktualnych załączników. 

Ma być: 4.3.1. Obowiązek przesłania zgłoszenia spoczywa na uczestniku. Uczestnik 

zamierzający wziąć udział w Super KJS Valvoline Rajdzie Małopolski 2022 ma obowiązek 

prawidłowego wypełnienia elektronicznego zgłoszenia w serwisie PZM poprzez link podany 

przez organizatora w terminie zgłoszeń, do którego należy dołączyć załącznik (potwierdzenie 

wpłaty wpisowego). Po zatwierdzeniu zostanie ono automatycznie wysłane pocztą 

elektroniczną do organizatora i do uczestnika, na wskazany przez niego w formularzu adres 

e-mail, celem jego wydrukowania. 

4.3.2. Uczestnik nie później niż w dniu zgłoszenia do Super KJS Valvoline Rajdu Małopolski 2022 

zobowiązany jest umieścić w serwisie Inside PZM wymagane dokumenty. 

4.3.3. Po zalogowaniu się w serwisie Inside PZM i potwierdzeniu przez kierowcę ̨i pilota wzięcia 

udziału w Super KJS Valvoline Rajdzie Małopolski 2022, należy prawidłowo wypełnić 

zgłoszenie, do którego należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego. Po zatwierdzeniu 

zostanie ono automatycznie wysłane pocztą elektroniczną do organizatora i do uczestnika, na 

wskazany przez niego w formularzu adres e-mail, celem jego wydrukowania 

 

3. Wszędzie, gdzie w regulaminie uzupełniającym określono:  

Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Biuro Rajdu oraz na stronie www.rajdmalopolski.pl  

Powinno być: Oficjalna Tablica Ogłoszeń - na stronie www.rajdmalopolski.pl oraz aplikacji 

„Sportity” (tablica ogłoszeń w biurze rajdu nie będzie prowadzona)  

4. Uzupełnia się punkt 3.5 regulaminu uzupełniającego – główne osoby funkcyjne: 

Lekarz zawodów – Michał Wychowaniec  

Dodaje się również: Biuro prasowe – Joanna Cieniawska  

Dyrektor Zawodów 

Maciej Stabrawa 

Zatwierdzono przez OKSS Katowice w dniu 14.07.2022 r. 

http://www.rajdmalopolski.pl/
http://www.rajdmalopolski.pl/

