
Citro

X Jubileuszowy Letni Rajd

 
W dniach 26 – 28 sierpnia 2011
Citroëna na dziesiąty juŜ letni rajd turystyczno 
poznawać nowych ludzi, zwiedzać przepiękne okolice, wspólnie bawić się. 
       Baza zlotu zlokalizowana będzie w ośrodku EXPLORIS w podpoznańskim Kiekrzu. 
( ul. Nad jeziorem 105, 60-480 Poznań), współ
Trasa sobotniego rajdu prowadzić będzie przez 
turystycznych i nie tylko nie brakowało. 
zabrać aparat fotograficzny.  
 
Na mecie będzie konkurs malarski 
OBOWIĄZKOWE WYPOSAśENIE
być miara taśmowa i telefon do przyjaciela.
 
Ze względu na ograniczenia bazy 
„kto pierwszy ten lepszy”. JuŜ teraz zadeklaruj swój udział przesyłając ZGŁOSZENIE i dowód wpłaty. 
 
Uwaga: przyjmujemy tylko zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty. Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi
180,-zł od osoby.  Opłata zapewnia kaŜdemu uczestnikowi: udział w rajdzie, dwa noclegi w pokojach 
o dobrym standardzie, obiad i kolację w sobotę, dwa śniadania. 
Dla osób, które dysponują mniejszą ilością czasu istnieje moŜliwość udziału w wersji skróconej  
zaczynającej się w sobotę od startu w rajdzie z jednym noclegiem i całodziennym wyŜywieniem 
(obiad, kolacja, śniadanie) i opłatą wynoszącą 125
Wyjazd załóg z ośrodka na trasę 
 

Wypełnione zgłoszenie i dowód wpłaty do
na adres :  maciej@citroenklub.pl
 
Nr konta bankowego: Kredyt Bank S.A. 60 1500 1054 1210 5007 6480 0000
Stowarzyszenie CITROËN – KLUB 
 
Dodatkowych informacji udzielają:
Maciej Płocki tel. 605 085 057; Zbigniew Kucza tel.
  
 
 

 

Citroën-Klub-Poznań 
zaprasza na 

X Jubileuszowy Letni Rajd 

„W gościnie u Górków” 

28 sierpnia 2011 zapraszamy miłośników motoryzacji szczególnie tej spod znaku 
na na dziesiąty juŜ letni rajd turystyczno – samochodowy. Zapraszamy całe rodziny pragnące 

poznawać nowych ludzi, zwiedzać przepiękne okolice, wspólnie bawić się.  
Baza zlotu zlokalizowana będzie w ośrodku EXPLORIS w podpoznańskim Kiekrzu. 

480 Poznań), współrzędne N 52.28.14.6 E 16.47.31.2. 
Trasa sobotniego rajdu prowadzić będzie przez Ziemię Szamotulską. Zadbamy, aby atrakcji 
turystycznych i nie tylko nie brakowało. Ogłosimy konkurs fotograficzny, tak więc obowiązkowo naleŜy 

Na mecie będzie konkurs malarski – nie tylko dla dzieci. Nowością będzie równieŜ sposób nawigacji 
OBOWIĄZKOWE WYPOSAśENIE kaŜdej załogi to KOMPAS, MAPA, LINIJKA
być miara taśmowa i telefon do przyjaciela. 

Ze względu na ograniczenia bazy noclegowej przy zapisach na rajd będziemy stosowali zasadę 
„kto pierwszy ten lepszy”. JuŜ teraz zadeklaruj swój udział przesyłając ZGŁOSZENIE i dowód wpłaty. 

Uwaga: przyjmujemy tylko zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty. Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi
zł od osoby.  Opłata zapewnia kaŜdemu uczestnikowi: udział w rajdzie, dwa noclegi w pokojach 

o dobrym standardzie, obiad i kolację w sobotę, dwa śniadania.  
Dla osób, które dysponują mniejszą ilością czasu istnieje moŜliwość udziału w wersji skróconej  
aczynającej się w sobotę od startu w rajdzie z jednym noclegiem i całodziennym wyŜywieniem 

niadanie) i opłatą wynoszącą 125,- zł od osoby.   
 nastąpi w sobotę o godzinie 9.00.  

Wypełnione zgłoszenie i dowód wpłaty do dnia: 12.08.2011,  prosimy przesłać drogą elektroniczną 
maciej@citroenklub.pl  lub faks nr 61 – 652 44 57  

Nr konta bankowego: Kredyt Bank S.A. 60 1500 1054 1210 5007 6480 0000 
KLUB - POZNAŃ  ; 61-425 Poznań ul. Nizinna 21      

Dodatkowych informacji udzielają: 
Zbigniew Kucza tel. 601 701 131 

                  

 

zapraszamy miłośników motoryzacji szczególnie tej spod znaku 
całe rodziny pragnące 

Baza zlotu zlokalizowana będzie w ośrodku EXPLORIS w podpoznańskim Kiekrzu.                              
 

Zadbamy, aby atrakcji 
Ogłosimy konkurs fotograficzny, tak więc obowiązkowo naleŜy 

nie tylko dla dzieci. Nowością będzie równieŜ sposób nawigacji - 
KOMPAS, MAPA, LINIJKA. Przydatna moŜe 

noclegowej przy zapisach na rajd będziemy stosowali zasadę       
„kto pierwszy ten lepszy”. JuŜ teraz zadeklaruj swój udział przesyłając ZGŁOSZENIE i dowód wpłaty.  

Uwaga: przyjmujemy tylko zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty. Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi 
zł od osoby.  Opłata zapewnia kaŜdemu uczestnikowi: udział w rajdzie, dwa noclegi w pokojach  

Dla osób, które dysponują mniejszą ilością czasu istnieje moŜliwość udziału w wersji skróconej  
aczynającej się w sobotę od startu w rajdzie z jednym noclegiem i całodziennym wyŜywieniem 

,  prosimy przesłać drogą elektroniczną  

     



 
 
 
 

 
                           ………………………dnia, … ………. 2011 roku 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

NINIEJSZY ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ  
w  

Ogólnopolskim Rajdzie Citroëna 2011 
“W gościnie u Górków” 

w dniach 26-28 sierpnia 2011 roku 
 

dane kierowca pilot 
Nazwisko i imię   

Marka i typ pojazdu   

Numer rejestracyjny   

PESEL   

podpis   

Osoby towarzyszące: 
PESEL Imię nazwisko 

   
   
   

 
Kategoria: 

 
CITROEN OLD TIMER OTWARTA 

   
Odpowiednie zaznacz krzyŜykiem 

 
 
 

Wpisowe: 
 

Ilość 
osób  

Ilo ść 
noclegów 

Opłata rajdowa 
180,- lub 125,- 

Ogółem 

     

MnoŜąc przez ilość osób i podaj razem wartość wpisowego 
 

Uwaga: członkom Stowarzyszenia Citroen Klub Poznań posiadającym aktualną legitymację 
przysługuje rabat w wysokości 10,-zł   

Numer legitymacji Rabat Kwota do zapłaty 
   

Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej zostaną wykorzystane tylko do spraw związanych z organizacją 
imprezy. 

 


