
REGULAMIN PIELGRZYMKI MOTOCYKLOWEJ 
FATIMA 2017 

 
 
I. Organizatorzy Pielgrzymki 
 

1. Organizatorem Pielgrzymki Motocyklowej Fatima 2017 jest Salezjański Wolontariat Misyjny – 
Młodzi Światu. 

2. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Pielgrzymki oraz w trosce o bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników, organizatorzy powołują: 

a) Komandora Pielgrzymki 
b) Zastępcę Komandora Pielgrzymki 
c) Dowódców Grup 
d) Dowódcę Służby Medycznej 
e) Dowódcę Służby Technicznej 
f) Inne osoby funkcyjne – w zależności od potrzeb 

3. Wszystkie powołane osoby funkcyjne mają prawo wydawać zarządzenia dotyczące 
uczestników Pielgrzymki, w ramach swoich kompetencji. 

4. Decyzje organizatorów Pielgrzymki są niepodważalne i ostateczne. 
 

II. Uczestnicy Pielgrzymki 
 

1. Uczestnikiem Pielgrzymki może być każdy motocyklista (wraz z pasażerem), który: 
a) ma ukończone 18 lat (lub jedzie wraz z rodzicem), 
b) posiada umiejętności kierowania motocyklem niezbędne do bezpiecznego przejechania 

trasy Pielgrzymki (dotyczy kierowców motocykli) 
c) ma świadomość, że Pielgrzymka jest wydarzeniem o charakterze religijnym 
d) zostanie zgłoszony przez dowódcę grupy i wypełni zgodnie z prawdą deklarację 

uczestnika wraz z wymaganymi oświadczeniami 
e) zobowiąże się do podporządkowania ustaleniom i poleceniom organizatorów 

2. Udział w Pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za konsekwencje, które uczestnik będzie musiał 
ponieść, w związku z poświadczeniem nieprawdy w złożonych dokumentach lub z 
niedopełnieniem zaleceń organizatora. 

 

III. Grupy motocyklowe 
 

1. Uczestnicy Pielgrzymki zgłaszani są przez Dowódcę jako grupa 10 motocykli (maksymalnie do 
20 członków grupy). 

2. Grupa porusza się zgodnie z zasadami jazdy grupy motocyklowej ustalonymi przez 
organizatorów. 

3. Grupa wyznacza prowadzącego grupę w trakcie przejazdu danego odcinka trasy. 
4. Grupa wyznacza funkcję gońca, który: 

a) posiada wysokie umiejętności kierowania motocyklem 
b) jedzie jako ostatni w grupie starając się być widocznym dla prowadzącego grupę 
c) przed rozpoczęciem jazdy daje prowadzącemu znak o gotowości wszystkich do startu 
d) nie dopuszcza do samowolnego odłączenia się od grupy lub samotnego pozostawienia 

członka grupy 
e) w razie konieczności zatrzymania grupy, powiadamia o tym prowadzącego grupę 

5. Grupa odpowiada za pozostawienie w czystości miejsc postoju i noclegu. 
 

IV. Obowiązki uczestników 
 

1. Wykonywać polecenia organizatorów i Dowódcy Grupy. 
2. Stosować się do obowiązujących przepisów prawa danego kraju, w tym przestrzegać 

przepisów prawa o ruchu drogowym w danym kraju. 



3. Przestrzegać zasady absolutnej trzeźwości i zakazu używania innych środków odurzających w 
trakcie trwania Pielgrzymki. 

4. Postępować zgodnie z etyką motocyklisty.  
5. Nie odłączać się od kolumny grupy. 
6. Zapewnić nienaganny stan techniczny motocykla niezbędny do udziału w Pielgrzymce. 
7. Powiadamiać Dowódcę Grupy o usterkach sprzętu oraz złym stanie zdrowia. 
8. Znać swoje miejsce w szyku kolumny grupy. W trakcie jazdy obserwować zachowanie i tor 

jazdy innych motocyklistów, utrzymywać bezpieczne odległości, nie wykonywać 
niebezpiecznych manewrów. 

9. Umocować bagaże na motocyklach w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu. 
10. Czujnie strzec oddanego pod ochronę mienia. 
11. Przestrzegać zasad i przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz pozostawiać 

porządek w miejscach postoju i noclegu. 
12. W razie wypadku: 

a) zadbać o bezpieczeństwo własne oraz osób znajdujących się w pobliżu 
b) udzielić pomocy poszkodowanym 
c) wezwać pomoc medyczną  
d) powiadomić organizatorów 

 

V. Prawa i obowiązki osób funkcyjnych 
 

1. Komandor Pielgrzymki 

a) Zatwierdza trasę i program Pielgrzymki. 
b) Podejmuje ostateczne decyzje dotyczące organizacji i przebiegu Pielgrzymki. 
c) Decyduje o wykluczeniu uczestnika z Pielgrzymki w następujących przypadkach: 

- nadużycia alkoholu lub środków odurzających; 
- popełnienia czynu przestępczego; 
- innego niewłaściwego zachowania łamiącego rażąco Regulamin Pielgrzymki, normy 

społeczne lub przepisy danego kraju. 
 

2. Zastępca Komandora Pielgrzymki 

a) W razie nieobecności Komandora podejmuje wszelkie decyzje związane z Pielgrzymką. 
b) Prowadzi odprawy Dowódców Grup oraz wszystkich Uczestników. 
c) Prowadzi kolumnę motocykli po ustalonej trasie. 
d) Ustala prędkość przejazdu 
e) Ustala i egzekwuje porządek dnia. 
f) Podlega Komandorowi Pielgrzymki. 

 
3. Dowódca Grupy 

Przed rozpoczęciem Pielgrzymki: 

a) Zgłasza uczestnictwo grupy w Pielgrzymce; 
b) Ubezpiecza grupę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Kosztów Leczenia i w 

razie konieczności – kontaktuje się z ubezpieczycielem; 
c) Zobowiązuje się przesłać do organizatorów następujące dokumenty: 

- deklaracje uczestnictwa wypełnione indywidualnie przez każdego z członków grupy 
- kserokopię polisy ubezpieczeniowej grupy 
- potwierdzenie dokonania opłaty za wszystkich członków grupy 

d) Zobowiązuje się dopilnować, by każdy z członków – motocyklistów miał przy sobie 
niezbędne dokumenty z datą ważności nie krótszą niż 30 czerwca 2016, tj.: 
- prawo jazdy uprawniające do prowadzenia motocykla, 
- dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi, 
- ubezpieczenie OC kierowcy, 
- dokument uprawniający do przekraczania granicy tj. dowód osobisty lub paszport 

(osobom planującym pobyt zagranicą dłużej niż do 1 lipca sugerowane jest wzięcie 
paszportu ze względu na przywrócenie kontroli granicznych), 

- kartę EKUZ (o ile uczestnik ją posiada). 
 



W czasie trwania Pielgrzymki:  

e) Ma prawo wydawania poleceń motocyklistom i pasażerom ze składu Grupy; 
f) Odpowiada za porządek i dyscyplinę wewnątrz Grupy; 
g) Podejmuje wszelkie decyzje związane z właściwym funkcjonowaniem Grupy; 
h) Pilnuje miejsca podległej Grupy w trakcie jazdy oraz na postoju; 
i) W razie konieczności organizuje pomoc uczestnikom swojej Grupy; 
j) Wyznacza miejsca tankowania i organizuje sprawny zakup paliwa; 
k) Jest zobowiązany znać skład osobowy Grupy, a także stan techniczny pojazdów; 
l) Odpowiada za powierzony przez organizatorów Grupie sprzęt (np. gaśnice) 
m) Zgłasza organizatorom usterki techniczne pojazdów oraz kontuzje uczestników Grupy; 
n) Podlega Zastępcy Komandora Pielgrzymki. 
 

4. Dowódca Służby Medycznej 

a) Wraz z innymi członkami służby medycznej sprawuje opiekę lekarską nad uczestnikami 
Pielgrzymki, polegającą na udzielaniu doraźnej pomocy medycznej, a także kieruje 
pracami pozostałych uczestników Pielgrzymki posiadających kwalifikacje medyczne, 

b) Decyduje o zakazie kierowania motocyklem uczestnika Pielgrzymki ze względu na stan 
zdrowia, a następnie powiadamia o swojej decyzji Zastępcę Komandora Pielgrzymki, 

c) W razie wypadku udziela niezbędnej pomocy lekarskiej oraz nadzoruje dowóz i pobyt w 
szpitalu uczestnika Pielgrzymki, 

d) Podlega Zastępcy Komandora Pielgrzymki. 
 

5. Dowódca Służby Technicznej 

a) Jest odpowiedzialny za pojazd techniczny; 
b) Udziela pomocy technicznej pojazdom Pielgrzymki; 
c) Decyduje o transporcie motocykla za pomocą pojazdu technicznego w razie konieczności; 
d) Podlega Zastępcy Komandora Pielgrzymki. 
 

6. Inne osoby funkcyjne 

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Pielgrzymki organizatorzy mogą powołać inne 
osoby funkcyjne w zależności od potrzeb. 

 

VI. Rejestracja grup motocyklowych 

1. Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez stronę internetową http://swm.pl/rajd – zgodnie z 
wytycznymi zamieszczonymi na stronie. 

2. Maksymalna liczba uczestników to 150 motocykli, czyli 15 grup. 
3. Rejestrację grupy uważa się za zakończoną w momencie wniesienia przez Dowódcę Grupy 

wymaganej opłaty partycypacyjnej, która wynosi: 
- 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) od uczestnika  
- 800 zł (słownie: osiemset złotych) od dowódcy grupy 

 

VII. Szczegóły organizacyjne Pielgrzymki 
 

1. Czas trwania: 11.06.2017 r. (niedziela) – 18.06.2017 r. (niedziela) 
W razie potrzeby organizatorzy zapewniają nocleg 10/11.06.2017 r. Po zakończeniu 
Pielgrzymki, uczestnicy dalszą część podróży lub powrót do kraju organizują we własnym 
zakresie. 

2. Miejsce wyjazdu: Wrocław 
Chęć dołączenia do Pielgrzymki w innym punkcie, niż miejsce wyjazdu określone przez 
organizatora, należy zgłosić organizatorom. 

3. Miejsce przyjazdu: Fatima  
Zwiedzanie w miejscach noclegów uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

4. Kraje przejazdu: Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia 
Szczegółowa trasa przejazdu jest proponowana przez Organizatorów. Ostateczny wybór trasy 
na odcinku między noclegami dokonywany jest przez grupę.  

5. Miejsca noclegowe to głównie szkoły, tym samym należy zabrać ze sobą śpiwór i karimatę.  



6. Wyżywienie: Organizator zapewnia śniadania i obiadokolacje. 
7. Biuro organizacyjne i dane kontaktowe Pielgrzymki: 

Salezjański Wolontariat Misyjny, 30-323 Kraków ul. Tyniecka 39 
Strona internetowa: swm.pl/rajd, e-mail: rajd@swm.pl 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Pielgrzymka motocyklowa „Iskra Miłosierdzia” nie jest usługą turystyczną w rozumieniu 
Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
z późniejszymi zmianami. 

2. Każdy uczestnik Pielgrzymki jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie 
zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym. 

3. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu do dnia 
rozpoczęcia Pielgrzymki w celu zapewnienia jej sprawnego przebiegu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do przygotowania regulaminu zostały wykorzystane materiały  

Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński  

ze strony http://www.rajdkatynski.net/
 

 


