
                                                                                                                                                                                                                                       

9. NOCNY SUPER OES POLSKA NOWA WIEŚ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data: 4 marca 2022 r.  Godz. 17:00 

Temat: Zmiany w regulaminie uzupełniającym Dokument nr: 1.1. 

Od: Dyrektora imprezy  Liczba stron: 1 

Do: Wszystkich uczestników Załączniki: - 

1. W programie imprezy następuje zmiana: 
 

Było: 
Zamknięcie listy zgłoszeń: 04.03.2022 r. godz. 18:00 
 
Jest: 
Zamknięcie listy zgłoszeń: 05.03.2022 r. godz. 14:30 
 

2. W pkt 3.3.1. Regulaminu Uzupełniającego następuje zmiana: 
 

Było: 
3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w 9. Nocnym Super OES-ie musi do dnia 04.03.2022 r. do godz. 18:00 
wysłać na adres e-mail autoopol@onet.pl skany lub wyraźne zdjęcia następujących dokumentów:  
- kompletny i podpisany formularz zgłoszeniowy  
- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi  
- prawo jazdy kategorii B kierowcy  
- polisa ubezpieczenia OC  
- dokument identyfikujący pilota (jeżeli jest zgłoszony) i zgoda opiekunów prawnych na udział w imprezie (jeżeli 
jest niepełnoletni)  
- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota  
Zamknięcie listy zgłoszeń 04.03.2022 r. o godzinie 18:00 lub w przypadku osiągnięcia liczby 45 załóg. 
 
Jest: 
3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w 9. Nocnym Super OES-ie musi wysłać na adres e-mail 
autoopol@onet.pl skany lub wyraźne zdjęcia następujących dokumentów:  
- kompletny i podpisany formularz zgłoszeniowy  
- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi  
- prawo jazdy kategorii B kierowcy  
- polisa ubezpieczenia OC  
- dokument identyfikujący pilota (jeżeli jest zgłoszony) i zgoda opiekunów prawnych na udział w imprezie (jeżeli 
jest niepełnoletni)  
- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota  
Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2022 r. o godzinie 14:30 lub w przypadku osiągnięcia liczby 45 załóg. 
W sobotę, 5 marca 2022 r., w godzinach od 12:00 do 14:30, zapisy są możliwe w biurze imprezy, podczas 
Odbioru Administracyjnego, w budynku OSP Polska Nowa Wieś przy ul. Stawowej 14. 
 

                                                                                                                      Dyrektor imprezy 
 Michał Gnieździuch 
Zatwierdzono przez OKSS przy ZO PZM w Opolu dn. 04.03.2022 r. 


