
Pomoc dla zawodników Automobilklubu Polski w sezonie 2012 
 
Rada Komisji Sportu Samochodowego Automobilklubu Polski na posiedzeniu w dniu 21 
lutego 2012 uchwaliła następującą pomoc dla zawodników reprezentujących barwy 
Automobilklubu Polski w sezonie 2012: 
 

1) Zwrot opłat za wydanie licencji dla zawodnika (kierowcy lub pilota) będącego 
członkiem AP pod warunkiem wystartowania w co najmniej 2 rundach w 
jakiejkolwiek dyscyplinie w sportach samochodowych (dotyczy RSMP, RPP, WSMP, 
GSMP lub RSMPST) w terminie od 01.01.2012 do 30.11.2012 r. Zwrot opłaty za 
wydanie licencji nastąpi pod warunkiem złożenia w Biurze Sportu do dnia 30.11.2012 
odpowiedniego wniosku. 

 
Warunkiem uzyskania zwrotu opłat za wydanie licencji jest umieszczenie na  
na kombinezonie na każdej rundzie w sezonie 2012 w widocznym miejscu 
naszywki z logo Automobilklubu Polski. Zwrot opłaty nastąpi po przesłaniu 
przez zawodnika na adres e-mailowy biuro@automobilklubpolski.pl  zdjęcia 
zawodnika z widoczną naszywką AP. 

 
2) Zwrot 50% podstawowego wpisowego na organizowany przez Automobilklub Polski 

Rajd Mazowiecki 2012 (uwzględniając klasę Gość) pod warunkiem wystartowania w 
co najmniej 2 rundach jakiejkolwiek dyscyplinie w sportach samochodowych (dotyczy 
RSMP, RPP, WSMP, GSMP lub RSMPST) w terminie od 01.01.2011 do 30.11.2012 
r. 
 
Warunkiem uzyskania zwrotu wpisowego na Rajd Mazowiecki jest umieszczenie 
na samochodzie na każdej rundzie w sezonie 2012 w widocznym miejscu 2 
nalepek z logo Automobilklubu Polski. Zwrot wpisowego nastąpi po przesłaniu 
przez zawodnika na adres e-mailowy biuro@automobilklubpolski.pl  zdjęcia z 
każdej rundy z widocznymi nalepkami AP. 
 

3) Ostatnia część pomocy ustalona będzie przez Radę KSS AP  po zakończeniu sezonu 
2012 i stanowić będzie nagrodę za wyniki sportowe uzyskane przez zawodników 
reprezentujących barwy Automobilklubu Polski.  
 
Warunkiem uzyskania tej pomocy jest umieszczenie na samochodzie na każdej 
rundzie w sezonie 2012 w widocznym miejscu 2 nalepek z logo Automobilklubu 
Polski oraz naszycie na kombinezonie na każdej rundzie w sezonie 2012 w 
widocznym miejscu naszywki z logo AP. 

 
W/w pomoc dla zawodników skierowana jest dla osób będących członkami klubu na dzień 
01.03.2011. Zalecany jest udział wszystkich zawodników Automobilklubu Polski w 
przedsezonowym bezpłatnym szkoleniu kierowców, pilotów i sędziów Sportu 
Samochodowego. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca 2012. Informacje na temat 
szkolenia: a.brach@automobilklubpolski.pl 
 
Naklejki i naszywki dostępne są w Biurze Sportu: tel. (22) 652 81 23 e-mail: 
biuro@automobilklubpolski.pl 
 
Andrzej Król 
Przewodniczący Rady Komisji Sportu 
Automobilklubu Polski 


