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Rada Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Polski (KSS AP) w dniu 09.03.2023r. uchwaliła 

następujące zasady udzielania wsparcia dla zawodników sportu samochodowego reprezentujących 

barwy Automobilklubu Polski w sezonie 2023 (wsparcie dla kierowców i pilotów): 

 

 

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

ubezpieczenia NNW) dla kierowcy i drugiego kierowcy (pilota) będącego członkiem AP pod 

warunkiem wystartowania w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu 

samochodowego w terminie od 09.03.2023 r. do 30.11.2023 r.  

 

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

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

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

niniejszego Regulaminu w Biurze Sportu do dnia 30.11.2023r. Bezwzględnym warunkiem 

uzyskania zwrotu opłat (wypłacanego na koniec sezonu 2023) 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 2023r. 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 09.03.23r. 
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