
                             

1. Runda Kartingowych Mistrzostw Polski 
 

Data: 01.06.2017 Czas: 12:00 
Temat: Komunikat nr 1 Dokument nr: 1.1 

 

Od: Dyrektor Zawodów Liczba stron: 1 
Do: Wszystkich Zawodników Załączniki: - 

 
 
Wprowadza się zmianę w punkcie VI. Regulaminu uzupełniającego 1 rundy KMP: 
 
 BYŁO: 
 
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

Obowiązują wyłącznie zgłoszenia  pisemne (załącznik nr.1)  wraz z dowodem wpłaty wpisowego. 

Zgłoszenia należy przesłać   do dnia 02.06.2017r., (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania maila) na adres; 

Automobilklub Rzemieślnik ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa; e-mail: zgloszenia@ak-rzemieslnik.pl wraz z potwierdzeniem 

wpłaty na konto,  nr konta: Bank Pekao S.A o w Grójcu 35 1240 5660 1111 0000 5094 3298 . 

 

Zawodnicy zgłoszeni w II terminie mogą zostać przyjęci pod warunkiem opłacenia wpisowego w wysokości 150% i 

przesłania zgłoszenia do dnia 07.06.2017 r. 

- wpisowe do 02.06.2017 r. - 600,00 zł, pokazy 300,00 zł, 

- wpisowe do 07.06.2017r - 900,00zł, pokazy - 450,00 zł. 

W przypadku uczestnictwa zawodnika w większej licznie kategorii niż jedna, za każdą następną zawodnik wnosi opłatę 

w wysokości 50% wpisowego (300 zł I termin; 450 zł II termin). 

 

JEST: 
 
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

Obowiązują wyłącznie zgłoszenia  pisemne (załącznik nr.1)  wraz z dowodem wpłaty wpisowego. 

Zgłoszenia należy przesłać   do dnia 07.06.2017r., (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania maila) na adres; 

Automobilklub Rzemieślnik ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa; e-mail: zgloszenia@ak-rzemieslnik.pl wraz z potwierdzeniem 

wpłaty na konto,  nr konta: Bank Pekao S.A o w Grójcu 35 1240 5660 1111 0000 5094 3298 . 

 

Zawodnicy zgłoszeni w II terminie mogą zostać przyjęci pod warunkiem opłacenia wpisowego w wysokości 150% i 

przesłania zgłoszenia do dnia 09.06.2017 r. 

- wpisowe do 07.06.2017 r. - 600,00 zł, pokazy 300,00 zł, 

- wpisowe do 09.06.2017r. - 900,00zł, pokazy - 450,00 zł. 

W przypadku uczestnictwa zawodnika w większej licznie kategorii niż jedna, za każdą następną zawodnik wnosi opłatę 

w wysokości 50% wpisowego (300 zł I termin; 450 zł II termin). 

 
 

                                                                                                                  Dyrektor Zawodów  
Sebastian Kołakowski 

 
 
Zatwierdzono przez GKSK PZM w dniu 01.06.2017 
 

  

Poland Championship  

Series (6) KF3, KF2, KZ2 


