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W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce oraz rosnącą liczbą
zachorowań na COVID-19 chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2,
Główna Komisja Caravaningu PZM zawiadamia o odwołaniu wszystkich rund Caravaningowych
Mistrzostw Polski PZM i Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego PZM w roku 2020. Jeżeli
sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, organizatorzy rund zaplanowanych w roku 2020
przeprowadzą je w tym samych okresach 2021r.
Ponadto, zaplanowany w terminie 3-6.09.2020r. w Podlesicach 24 zlot z cyklu Dahlie Rallye zostaje
odwołany, a jego organizacja przesunięta na rok 2021.
Informuje się również, że w związku z zaistniałą sytuacją i niemożnością przeprowadzenia imprez,
Konkurs Aktywności Turystycznej w roku 2020 nie będzie rozgrywany.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szanowni Turyści,
17 kwietnia br. Główna Komisja Caravaningu, podczas odbytego zdalnie posiedzenia, musiała podjąć
kilka niełatwych decyzji dotyczących sezonu 2020 roku.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji epidemicznej znalazł się cały świat. Chyba nie
ma dziś turysty caravaningowego, który nie chciałby już wyruszyć w drogę, jednak chęci i zapał
ograniczają przepisy, obostrzenia. Czasem też i zdrowy rozsądek. Ponieważ sytuacja związana z
epidemią i dostosowaniem przepisów do panujących warunków są dynamiczne, nie sięgają aż tak
daleko, jak nasz sezon caravaningowy 2020 roku. Jednak organizatorzy naszych najważniejszych
imprez, w których bierze udział średnio 100-400 osób, muszą z dużym wyprzedzeniem podjąć wiele
finansowych zobowiązań, dokonać wielu spraw formalnych, które w obecnej, niemal codziennie
zmieniającej się sytuacji są po prostu niemożliwe, albo co najmniej utrudnione i co gorsza, finansowo
niepewne.
Dlatego po wielu przemyśleniach, konsultacjach i rozmowach, skład GKC PZM jednogłośnie podjął
decyzję o odwołaniu kilku największych wydarzeń z kalendarza, o których mowa w Komunikacie.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu z Państwa może poczuć niezadowolenie, jednak mając na
uwadze liczbę i zagęszczenie naszych turystów podczas zlotów, korzystanie ze wspólnych
sanitariatów co bezprecedensowo przekładałoby się na ewentualną transmisję wirusa,
zdecydowaliśmy, że lepiej będzie ten okres po prostu przeczekać w izolacji. W podjęciu naszych
decyzji nie bez znaczenia pozostawał fakt, że niemała część naszych turystów to osoby, które w
obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem, z uwagi na wiek są w tzw. grupie ryzyka.
Nie chcemy, aby spotkania na łonie natury i dobra zabawa na zlocie firmowanym przez Polski Związek
Motorowy przyczyniły się choć do jednego zachorowania. Dlatego GKC PZM, uprzedzając nieco
nadchodzące długoterminowe obostrzenia dotyczące tego typu wydarzeń, postawiła na wspomniany
wcześniej zdrowy rozsądek.
Jest nam wszystkim w tej sytuacji bardzo ciężko, tym bardziej, że 2020 rok jest jubileuszowym, 70
rokiem istnienia Polskiego Związku Motorowego. Mieliśmy dla Państwa wiele niespodzianek

związanych z tą rocznicą, ale wirus, czego jesteśmy świadkami, nie zważa na święta, rocznice i zdaje
się też nie mieć żadnych granic. Jedyną przedstawianą przez fachowców formą walki z zagrożeniem
jest izolacja społeczna, a wielkie skupiska ludzi m. in. zloty zdają się być jej zaprzeczeniem i wszystko
wskazuje na to, że do czasu wynalezienia szczepionki może się niewiele zmienić.
Mimo wszystko bądźmy dobrej myśli, korzystajmy z dobrodziejstwa turystyki caravaningowej w
ograniczonych kontaktach i starajmy się za wszelką cenę unikać zagrożenia. Jesteśmy przekonani, że
pierwszy, wolny od epidemii sezon będzie naszym wspólnym, wielkim świętem.
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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