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Rada Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Polski (KSS AP) w dniu 02.02.2022r. uchwaliła 

następujące zasady udzielania wsparcia dla zawodników sportu samochodowego reprezentujących 

barwy Automobilklubu Polski w sezonie 2022 (wsparcie dla kierowców i pilotów): 

 

 

• Zwrot podstawowej opłaty za wydanie licencji (bez dopłaty wynikającej ze zwiększenia kwoty 

ubezpieczenia NNW) dla kierowcy i pilota będącego członkiem AP pod warunkiem 

wystartowania w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu 

samochodowego w terminie od 02.02.2022 r. do 30.11.2022 r.  

 

• Dotyczy WRC, ERC, rajdów regionalnych, TER, CEZ, RSMP, WSMP, GSMP, RMPST, RPPST, 

HRSMP, MPRX, lub zagranicznych mistrzostw krajowych, RO. Zwrot opłaty za wydanie 

licencji nastąpi pod warunkiem złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu w Biurze Sportu do dnia 30.11.2022r. Bezwzględnym warunkiem uzyskania 

zwrotu opłat (wypłacanego na koniec sezonu 2022) jest zamieszczanie przynależności 

klubowej w treści informacji prasowych i/lub umieszczenie w widocznym miejscu na 

kombinezonie naszywki z logo Automobilklubu Polski. Naszywka musi znajdować się na 

kombinezonie i/lub przynależność klubowa w informacji prasowej musi być zamieszczona w 

trakcie każdej rundy sezonu 2022r. w której bierze udział korzystający ze wsparcia. Zwrot 

opłaty nastąpi po przesłaniu przez zawodnika na adres e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl 

źródeł informacji prasowych i/lub zdjęcia zawodnika z widoczną naszywką AP.   

 

Rada KSS zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w trakcie wybranych rund czy osoby ubiegające się 

o wsparcie spełniają warunki jej uzyskania. Kontroli mogą dokonywać członkowie Komisji Sportu 

Samochodowego obecni na poszczególnych zawodach. Nie zwalnia to jednak z obowiązku nadsyłania 

dokumentacji zdjęciowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
Naszywki dostępne są w: 

 
Biurze Sportu: tel. 22 873 24 25 

Automobilklub Polski 

ul. Powstańców Śląskich 127 

01-355 Warszawa 

e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl 

 

Krzysztof Maciejewski 

Przewodniczący Rady Komisji Sportu 

Automobilklubu Polski 

 

 

Zatwierdzono w głosowaniu elektronicznym Rady KSS AP w dniu 04.02.22r. 
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Załącznik 1 

……………………………………….. 

Miejscowość, Data 

 

WNIOSEK O WSPARCIE DLA ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO AP 2022 

 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

Tel: ……………………………………………. E-mail: ……………………………………………. 

 

 

Do 

Komisji Sportu Samochodowego  

Automobilklubu Polski 

 

 

W nawiązaniu do uchwały Rady Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Polski odnośnie 

wsparcia dla zawodników reprezentujących barwy klubu w sezonie 2022, zwracam się z prośbą o 

zwrot kosztów przedłużenia mojej licencji ………o nr……………..…….  

w wysokości ……………..……. zł (dowód wpłaty w załączeniu).  

 

 

Proszę o zwrot ww. kwot/y* przelewem na konto nr: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W sezonie 2022 w barwach AP startowałem/łam w charakterze (kierowcy/pilota)* w nw. imprezach: 

 

Nazwa imprezy / Runda / Data 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że jako reprezentant Automobilklubu Polski w sezonie 2022: 

 miałem emblematy klubu umieszczone na kombinezonie (naszywka) podczas ww. zawodów, 

w których brałem/łam* udział. Jako uzupełnienie do mojego wniosku załączam 

dokumentację zdjęciową. 

 Informacja o mojej przynależności klubowej była zamieszczanie w treści informacji 

prasowych publikowanych na temat każdej z rund, w których brałem/łam udział. Jako 

uzupełnienie do mojego wniosku załączam źródła informacji prasowych 

 

 

Z poważaniem,  

 

………………………………………………………… 

(proszę postawić X przy/w odpowiedniej kratce) 

* niepotrzebne skreślić 

 


