Serdecznie zapraszamy do udziału, kibicowania

II Zlot Zabytkowej Motoryzacji w Sochaczewie
11.06.2011.

Mamy przyjemność zaprezentować pojazdy
wyprodukowane przed 1981 r.
należące do kolekcjonerów i pasjonatów z gminy Sochaczew
oraz przyjaciół Miasta Sochaczewa.
Impreza powiązana z I Ogólnopolskim Zlotem Motocyklowym w Sochaczewie
oraz z odbywającymi się w tym czasie „Dniami Sochaczewa”.
Uczestnictwo: W zlocie mogą brać udział kluby, organizacje i osoby będące posiadaczami pojazdów zabytkowych (w tym
militarne, motocykle, rowery…) zajmujące się zabytkową motoryzacją o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowane do 1981
roku. Organizator dopuszcza udział pojazdów nie spełniających kryterium wieku, które są rzadkością na naszych drogach, mają
unikatowy, czy wręcz prototypowy charakter. O dopuszczeniu decyduje Komandor Zlotu (zapytania proszę kierować do Mariusz
Orzeszek tel. 600 182 900 e-mail: mariusz_orzeszek@op.pl). Pojazdy muszą być zachowane w warunkach historycznie właściwych
dla okresu ich produkcji, o które dbają właściciele, ze względu na wartość techniczną i historyczną. Do zlotu zostaną dopuszczone
pojazdy posiadające ważne ubezpieczenie OC i NNW wraz z przeglądem technicznym (wyjątki stanowią pojazdy, które będą brały
wyłącznie udział w wystawie pojazdów zabytkowych).

Miejsce: Muzeum Kolei Wąskotorowej (8:30-12:00), MOSiR (12:00-16:00) w Sochaczewie
Termin: 11.06.2011 godz. 8.30-16.00
Ramowy program zlotu:




08.30-09.00
09.00-09.10
09.10-11.45








12.00
12.30-14.00
12.30-15.00
12.30-15.00
15.30
Ok. 16.00

rejestracja pojazdów w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (wejście główne)
oficjalne otwarcie zlotu
próba sprawnościowa na parkingu przy Starostwie Powiatowym (przy ul Botanicznej)
zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej, Koncert zespołów: The AIM, Lombelico Del Mondo
wystawa pojazdów zabytkowych
przejazd z Muzeum Kolei Wąskotorowej do MOSiR
próba sprawnościowa (ul. Olimpijska przy MOSiR)
wystawa pojazdów zabytkowych, Konkurs elegancji – (parking przy MOSiR)
konkurs ze znajomości Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
rozdanie nagród
parada Pojazdów Zabytkowych ulicami Miasta Sochaczewa, przejazd (ok. 14km) do Tułowic na atrakcje
„BORUTA DEVIL PARTY” (koncerty, pokazy, konkursy, niespodzianki, pikantna północ)

Zgłoszenie udziału w zlocie:
Wszystkie pojazdy zabytkowe biorące udział w zlocie prosimy rejestrować u Komandora Zlotu do. 10.06.2011
telefonicznie (kom. 600 182 900) lub e-mail: mariusz_orzeszek@op.pl (w tytule Zgłoszenie na Zlot oraz prosimy
podać: marka, typ, rodzaj, rok produkcji pojazdu; imię nazwisko właściciela, kontakt telefoniczny.
Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ramowym programie zlotu przedstawionym w niniejszym
zaproszeniu. Dodatkowe informacje na temat imprezy można znaleźć na stronie Automobilklubu:
www.ak-polski.org.pl
Mapka imprezy:

Organizator: Automobilklub Polski, Komandor Zlotu: Mariusz Orzeszek tel. 600 182 900
Współorganizator: BORUTA MC Chapter Sochaczew, vice-Komandor: Tomasz Sołdaczuk tel. 602 114 118
Patronat główny nad imprezą objęli Burmistrz i Rada Miasta Sochaczewa, Wójt oraz Starosta Powiatu
Sochaczewskiego; współpracujące organizacje: Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz MOSiR w Sochaczewie

Patronat medialny

e-Sochaczew.pl

Zaproszone inne media:

Sponsorzy strategiczni:

Sponsorzy:

Serdecznie zapraszamy na II Zlot Zabytkowej Motoryzacji w Sochaczewie
organizatorzy

