
 
 
W dniach 29 – 31 sierpnia 201
Citroëna na trzynasty juŜ letni rajd turystyczno 
poruszają się innymi pojazdami. Miło nam będzie gościć
ludzi, zwiedzać interesujące okolice, wspólnie bawić się. 
Niezbyt długa trasa rajdu poprowadzi przez piękne zakątki Wielkopolski. 
ciekawych miejsc związanych z przyrodą, rolnictwem i motoryzacją.   
 
   

Baza zlotu zlokalizowana będzie w 
ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe, 62

 
W tym ośrodku oczekujemy na uczestników w piątek 
istniała moŜliwość posilenia się w restauracji na teren

W sobotę start rajdu nastąpi
 
Na trasie rajdu przeprowadzimy próby sprawnościowe, a prze
pojazdów ( obowiązkowe i dodatkowe)
Na trasę rajdu naleŜy zabrać między innymi: 
miarę, coś do pisania i fotografowania
 
UWAGA: 
Prosimy wszystkich o sprawdzenie 
związanych z okresem PRL. Jeśli uznacie, Ŝe te materiały moŜecie przekazać do zbiorów muzealnych 
to koniecznie zabierzcie ze sobą 
 
 
 

 

Citroën-Klub-Poznań 
zaprasza na 

XIII Letni Rajd Citroenów 
 

„Wokół WPN” 
 

2014 zapraszamy miłośników motoryzacji szczególnie tej spod znaku 
juŜ letni rajd turystyczno – samochodowy. Zapraszamy równieŜ tych, którzy 

Miło nam będzie gościć całe rodziny pragnące pozn
okolice, wspólnie bawić się.  

Niezbyt długa trasa rajdu poprowadzi przez piękne zakątki Wielkopolski. Na trasie nie zabraknie 
ciekawych miejsc związanych z przyrodą, rolnictwem i motoryzacją.    

a zlotu zlokalizowana będzie w hotelu Inter Szablewski
ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe, 62-050 Mosina, www.szablewski.pl

Współrzędne GPS 
N 52o 13’ 49", E 16o 45’ 51" 

W tym ośrodku oczekujemy na uczestników w piątek 29 sierpnia od godziny 15.00. W piątek 
istniała moŜliwość posilenia się w restauracji na terenie ośrodka czynnej do godziny 23

 
rajdu nastąpi z parkingu hotelu Inter Szablewski o godzinie 10

Na trasie rajdu przeprowadzimy próby sprawnościowe, a przed startem sprawdzimy wyposaŜenie 
( obowiązkowe i dodatkowe). 

Na trasę rajdu naleŜy zabrać między innymi: dobry humor, mapę, lornetkę, busolę, przewo
miarę, coś do pisania i fotografowania.   

Prosimy wszystkich o sprawdzenie piwnic i strychów - czy nie posiadacie pamiątek (gadgetów) 
związanych z okresem PRL. Jeśli uznacie, Ŝe te materiały moŜecie przekazać do zbiorów muzealnych 

koniecznie zabierzcie ze sobą – zapewnione dodatkowe punkty i dozgonna wdzięczność 

 
www.citroenklub.pl 

 

 

zapraszamy miłośników motoryzacji szczególnie tej spod znaku 
Zapraszamy równieŜ tych, którzy 

całe rodziny pragnące poznawać nowych 

Na trasie nie zabraknie 

Inter Szablewski 
050 Mosina, www.szablewski.pl 

od godziny 15.00. W piątek będzie 
ie ośrodka czynnej do godziny 23.00.  

o godzinie 10.00. 

startem sprawdzimy wyposaŜenie 

lornetkę, busolę, przewodniki, 

czy nie posiadacie pamiątek (gadgetów) 
związanych z okresem PRL. Jeśli uznacie, Ŝe te materiały moŜecie przekazać do zbiorów muzealnych 

zapewnione dodatkowe punkty i dozgonna wdzięczność  



 
 
 
 
 
 
Przy zapisach będziemy stosowali zasadę  „kto pierwszy ten lepszy” i według kolejności zgłoszeń 
będziemy przydzielać miejsca noclegowe. JuŜ teraz zadeklaruj swój udział przesyłając ZGŁOSZENIE.  
 
Uwaga: przyjmujemy tylko zgłoszenia wraz z wpłatą.  
 
Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi 230,-zł od osoby.  Opłata zapewnia kaŜdemu uczestnikowi: 
udział w rajdzie, dwa noclegi w przyzwoitych warunkach hotelowych, obiadokolację 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 wyŜywieniem (obiadokolacja, 
śniadanie w niedzielę) i opłatą wynoszącą 165,- zł od osoby.   
 
Załogi pragnące wystartować tylko w rajdzie wnoszą opłatę startową w wysokości 35,-zł od pojazdu.   
 
Od powyŜszych kwot przysługują następujące zniŜki: 
- członkowie Stowarzyszenia  - 10,-zł; 
- dzieci do 3 lat  (jeŜeli nie potrzebują własnego łóŜka)- 100 %     
- dzieci od 3 – 7 lat – 50 % 
 
IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.    
  
 

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać najpóźniej do dnia: 10.08.2014 drogą elektroniczną  
na adres : maciej@citroenklub.pl   
 
UWAGA:  
lista zgłoszeń moŜe zostać zamknięta wcześniej, po wyczerpaniu się dostępnych miejsc.   
 
Nr konta bankowego: BZ WBK S.A. 60 1500 1054 1210 5007 6480 0000 
Stowarzyszenie CITROËN – KLUB - POZNAŃ  ; 61-425 Poznań ul. Nizinna 21      
 
Dodatkowych informacji udzielają: Maciej Płocki tel. 605 085 057; Antoni Semmler tel. 602 264 208. 
 
Komplet materiałów rajdowych wraz z regulaminem imprezy zostanie przekazany uczestnikom 
podczas odprawy załóg rajdowych w piątkowy wieczór.  

                             
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

www.citroenklub.pl 



 
 
 

 
 
 
 

 
                           ………………………dnia, … ………. 2014 roku 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Niniejszym zgłaszam udział 
w  

XIII Letnim Rajdzie Citroenów 
 

„Wokół WPN”     
w dniach 29 - 31 sierpnia 2014 roku 

 
 kierowca pilot 

Nazwisko i imię   

PESEL   

Numer rejestracyjny   

Marka i typ pojazdu  

 
ZAŁOGANCI: 

Imi ę Nazwisko PESEL 

   
   
   

 
Kategoria: 

 
CITROEN OLD TIMER OTWARTA 

   
Odpowiednie zaznacz krzyŜykiem 

 
 

WPISOWE 
 

 stawka zniŜka do wpłaty 
Kierowca    
Pilot    
Załogant    
Załogant    
Załogant    

razem  

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

imprezy. 
 


