Setna wiosna Citroenów

Już nadchodzi pora,
by rozpocząć sezon wiosennych
spotkań w gronie miłośników
Citroenów.
Ten rok jest szczególny, nasza
ulubiona Marka obchodzi swe
100 lecie urodzin.

W sobotę 23 marca zapraszamy na wiosenny turystyczny rajd samochodowy.
Nieważne czy Twój Citroёn pochodzi z roku 1919 czy 2019, pakuj do niego rodzinę,
przyjaciół i przybywaj na wiosenne spotkanie. W planie między innymi prezentacja
nowego Citroena C5 AIRCROSS, wspólne zwiedzanie okolic Poznania, konkursy,
zabawy. Przejazd zakończymy w stadninie koni rasy Fiord w Młodzikowie. Dla
chętnych na dłuższe spotkanie w gronie przyjaciół Marki jest możliwość pozostania
na noc w Młodzikowie i wspólną dalszą zabawę.
Organizatorami imprezy są Citroen Klub Poznań oraz Citroen Ewa Szpot.
Ramowy plan imprezy - sobota 23 marca 2019:
9.30 - Zbiórka uczestników w salonie Citroёn Ewa Szpot
Swarzędz ul. Wrzesińska 174.
10.30 - Wyjazd załóg na trasę turystycznego rajdu
ok. 14.00 - Przyjazd na metę do Młodzikowa, poczęstunek, ogłoszenie wyników.
dla osób pozostających na noc zakwaterowanie i dalsze atrakcje.
Zachęcamy, by Wasze pojazdy przystroiły się wiosennie, tym spotkaniem otwieramy
wiosenny sezon.
Natomiast wieczorne spotkanie planujemy w klimacie "country and western" będziemy bawić się na
terenie ośrodka słynącego z hodowli koni rasy fiord (liczymy na Waszą pomysłowość, a jak pokazują
poprzednie nasze spotkania tej z pewnością nie zabraknie).
IMPREZA OBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE.

www.citroenklub.pl

Obowiązkowo należy zabrać ze sobą dobry humor oraz mniej i bardziej przydatne wyposażenie według
uznania i doświadczenia.
Przy zapisach będziemy stosowali zasadę „kto pierwszy ten lepszy” i według kolejności zgłoszeń
będziemy przydzielać miejsca noclegowe. Już teraz zadeklaruj swój udział przesyłając ZGŁOSZENIE.
Uwaga: przyjmujemy tylko zgłoszenia wraz z wpłatą.
Koszt uczestnictwa TYLKO W RAJDZIE wynosi 30,-zł od osoby.
Koszt uczestnictwa w całej imprezie wynosi: 170,-zł od osoby z wyjątkiem :
- dzieci do lat 2, nocujące bez samodzielnego wykorzystania łóżka – bezpłatnie,
- członkowie klubu zniżka 10,-zł.
Opłata zapewnia każdemu uczestnikowi: udział w zlocie, poczęstunki na trasie.
Dla osób uczestniczących w całej imprezie zapewniamy ponadto kolację w sobotę, nocleg w pokojach
2 osobowych, śniadanie w niedzielę.
Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać do dnia: 16.03.2019 drogą elektroniczną
na adres : maciej@citroenklub.pl
Nr konta bankowego: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 60 1500 1054 1210 5007 6480 0000
Stowarzyszenie CITROËN – KLUB - POZNAŃ ; 61-425 Poznań ul. Nizinna 21
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta i Maciej Płoccy tel. 605 085 057

