
Komisja Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Polskiego ma zaszczyt zaprosić na 39 Warszawski Rajd Pojazdów Zabytkowych, VIII rundę MPPZ, który 

odbędzie się w dniach 13-16 września 2018 roku.  

Tegoroczna baza Rajdu znajduje się nad malowniczym Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy.  

Zalew Zegrzyński będzie też tematem przewodnim Rajdu, głównie widzianym przez pryzmat filmu „Hydrozagadka” Andrzeja Kondratiuka z 1970 roku. 

W czasie Rajdu uczestnicy zbadają dlaczego w Warszawie znika woda, kim tak naprawdę jest Książę Maharadża Kaburu, a żeby zawody ukończyć pomyślnie, rajdowi-

cze będą musieli być niczym czarny charakter filmu i rajdu, dr Plama, bezwzględnie inteligentni! Bezwzględnie!. 

Rajd współorganizowany jest z Aeroklubem Warszawskim, zatem czekają na Was awiacyjne niespodzianki (nie tylko na lotniskach). Próby sportowe zosta-

ną przeprowadzone na obiektach sportowych. Odwiedzimy także Twierdzę Modlin, a próby BRD odbędą się w  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Pokażemy 

Wam drogi północnego Mazowsza i, tak jak rok temu, poprowadzimy trasy możliwe mało uczęszczanymi, ale za to malowniczymi szlakami.  

Nasz Rajd jest uniwersalny, ci którzy mają ochotę rajdować, będą mieli ku temu okazję od rana do późnego popołudnia. Ci, którzy chcą spotkać się towarzysko, będą 

mieli przygotowaną bazę rajdu i jej atrakcje w taki sposób, żeby w każdej chwili mogli z niej skorzystać. Rajdowiczom zainteresowanym turystyką pokażemy ciekawe 

miejsca i oprowadzimy po nieznanych zakątkach naszej okolicy. W sobotę, na koniec Rajdu, odbędzie się klasyczny dla MPPZ konkurs elegancji, ale poza nim gwaran-

tujemy, że nie będziecie nigdzie niepotrzebnie stać. Jeździmy, zmagamy się w konkurencjach sportowych i nawigacyjnych, zwiedzamy i cieszymy się każdą aktywno-

ścią automobilową jaką można sobie tylko wyobrazić.  

Mamy nadzieję, że współpraca z Aeroklubem Warszawskim pozwoli na integrację pomiędzy lotnikami i automobilistami i wspólnie będziemy organizować kolejne im-

prezy rajdowe w powietrzu i na ziemi.  

Sama baza rajdu, Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Promenada,  zapewni sporo atrakcji pozarajodwych. Po całym dniu zmagań sportowych będziecie   

mogli zrelaksować się w „beach barze” na prawdziwej plaży, jest też pole do gry w bule, sale bilardowe i inne. Dzieci będą mogły szaleć na obszernym placu zabaw.  

Zapraszamy!  

Jan Bogacki, Magdalena Bogacka, Komandorzy Rajdu 

Kontakt: tel. 602-554-524 email: janekbogacki@gmail.com 

39 Warszawski Rajd Pojazdów Zabytkowych  

Zalew Zegrzyński—13-16 września 2018r.  

Zapisy przyjmujemy do 3 sierpnia 2018 roku pod adresem:  

https://www.pzm.pl/kalendarz/pt-14092018-0000/pojazdy-zabytkowe/xxxix-wrpz 

https://www.pzm.pl/kalendarz/pt-14092018-0000/pojazdy-zabytkowe/xxxix-wrpz


Udział w Rajdzie: 

W Rajdzie mogą brać udział załogi w pojazdach zabytkowych o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1987r., zachowanych i utrzymanych w 

warunkach historycznie właściwych. Do Rajdu zostaną dopuszczone wyłącznie załogi, których pojazdy posiadają ważne ubezpieczenie OC i NW oraz przegląd tech-

niczny.  

 

Koszt uczestnictwa: 

kierowca + pilot (zrzeszeni w PZM): 1250zł + 150zł wpisowe 

kierowca + pilot (niezrzeszeni w PZM): 1250zł + 300zł wpisowe 

osoba towarzysząca: 700 zł 

 

Płatności przyjmujemy wyłącznie przelewem na nr konta Automobilklubu Polskiego: 

Bank Millenium – 47 1160 2202 0000 0001 3161 7512  

w tytule przelewu prosimy o wpisanie „39 Warszawski Rajd Pojazdów Zabytkowych” i nazwisko kierowcy.  

 

Termin Rajdu: 13-16 września 2018 roku 

 

Baza Rajdu: Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PROMENADA 

 ul Spacerowa 35, 05-127 Białobrzegi 

http://www.promenadacountry.com/ 
 

http://www.promenadacountry.com/

