XXXVIII Caravaningowe Świętojanki 2018
data aktualizacji: 2018.05.24

Automobilklub Kielecki i Koło Caravaningu „Jaga” zapraszają na Ogólnopolski Konkurs
„XXXVIII Caravaningowe Świętojanki”, który odbędzie się w dniach 22-24 czerwca br. w
Ośrodku Sportowo-Turystycznym „moto-raj” – Tor Kielce.
Co w programie?
22.06.2018 r.
14.00 – otwarcie biura konkursu. Przyjmowanie uczestników. Rozlokowanie załóg na kempingu.
Spotkania towarzyskie
23.06.2018 r.
7.00 – ciąg dalszy przyjmowania załóg przez biuro zlotu
8.00 – OFICJALNE OTWARCIE ZLOTU (organizatorzy proszą o punktualność)
9.00 – wyjazd uczestników na próby: próba toczenia (wybiegu), jazda sprawnościowa z przyczepą
towarową, jazda sprawnościowo-szybkościowa samym samochodem, jazda w ciemno pod dyktando
pilota (pilot-członek załogi), jazda sprawnościowa J. Stewarta (z piłeczką tenisową w talerzu
zamocowanym na masce). Samochód udostępniony przez dealera Fiat OZDG PZM Kielce

13.30 – wydawanie poczęstunku
14.30 – gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
18.30 – komisyjna Ocena „Wianków Świętojańskich” wykonanych przez załogi
19.00 – wydawanie poczęstunku biesiadnego (oraz napoje dla dzieci i dorosłych)
20.00 – spotkanie przy ognisku, wspólna zabawa, szukanie „Kwiatu paproci”
24.00 – cisza nocna
24.06.2018 r.
6.00 – giełda samochodowa
8.30 – wyjazd grupy (własnymi autami) do Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Olimpic” w
Strawczynku na basen. Udział należy zgłosić i potwierdzić w biurze Zlotu. Obowiązkowe czepki i
stroje kąpielowe
11.00 – ogłoszenie wyników (klasa generalna) konkursu sportowego Caravaningowe Świętojanki
12.30 – uroczyste zakończenie zlotu, wręczenie pucharów i dyplomów
Po zakończeniu chętni mogą zostać na kempingu, gdyż ten czynny będzie do 15 września br.
Wpisowe na zlot wynosi od załogi:
– członkowie Automobilklub Kielce – 110 zł,
– członkowie kół zrzeszonych w PZM – 120 zł,
– niezrzeszeni w PZM – 140 zł,
– załoga = 2 os. dorosłe + 3 dzieci; następne osoby dorosłe +30 zł/os.
Powyższe opłaty należy dokonać w biurze zlotu po przybyciu na kemping.
Zgłoszenia na Caravaningowe Świętojanki należy przesłać w terminie do 18 czerwca 2018 r. na
adres: Automobilklub Kielecki, ul. Słowackiego 16 25-365 Kielce z dopiskiem „ ZLOT”, lub e-mailem:
czeslaw.jamroz@pzm.pl, caravaning@automobilklub.kielce.pl oraz telefonicznie: 502 264 888.
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