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Opłata za uczestnictwo
Wpisowe na zlot wynosi od załogi - członkowie A. Kielce - 20zł ,
czł. Kół zrzeszonych w PZM- 30 zł ,nie zrzeszeni w PZM - 40 zł.
Opłata pobytowa wynosi 40 zł od załogi / za 2 doby.
Załoga = 2os.dorosłe+3 dzieci; następne osoby dorosłe +30 zł/os.
Powyższe opłaty należy dokonać na konto AK w mBank S.A.
Oddz.Korporacyjny Kielce 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001
Z dopiskiem: „Zlot- Świętojanki”
lub w Biurze Zlotu po przybyciu na Kemping.
Opłata za udział imprezach zlotowych – 50 zł /załoga, płatne
tylko przy wjeździe na Zlot.
• Zgłoszenia na Caravaningowe Świętojanki należy przesłać w
terminie do dnia 19 czerwca_2017 r. na adres:
Automobilklub Kielecki, ul. Słowackiego 16
25-365 Kielce z dopiskiem „ ZLOT”
lub e-mail: czeslaw.jamroz@pzm.pl,
caravaning@automobilklub.kielce.pl
oraz telefonicznie: 502-264-888

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„XXXVII CARAVANINGOWE ŚWIĘTOJANKI 2017”
23.06.2017 r. 14,00 Otwarcie Biura Konkursu. Przyjmowanie uczestników,
PIĄTEK
Rozlokowanie załóg na kempingu.
Spotkania towarzyskie,
24.06.2017 r. 7,00 c.d. przyjmowanie załóg przez Biuro Zlotu.
SOBOTA
8,00 OFICJALNE OTWARCIE ZLOTU - Prosimy o punktualność !!!!
9,00 Wyjazd uczestników na próbę: -Jazda sprawnościowa z przyczepą towarową.
Jazda sprawnościowo-szybkościowa samym samochodem. Jazda w„ciemno
pod dyktando pilota (Pilot-członek załogi). Jazda sprawnościowa wg prop.
J.Stewarta (z piłeczką tenisową w talerzu zamocowanym na masce).
Od 7,oo do 18,oo na Torze KIELCE odbywać się będzie Ogólnopolska Impreza
SUPER-OES w której mogą uczestniczyć n/uczestnicy oraz oglądać i kibicować !!!
13,30 Wydawanie poczęstunku
14,30 Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży

ORGANIZATORZY
Komandor :

18.30 Komisyjna Ocena „Wianków Świętojańskich” wykonanych przez załogi.
19,oo Wydawanie poczęstunku biesiadnego (oraz napoje dla dzieci i dorosłych)

Czesław Jamróz

20,oo Spotkanie przy ognisku, wspólna zabawa. Szukanie „Kwiatu paproci”.

V-ce Komandor ds. organiz. Andrzej Batory
V-ce Komandor ds. Bazy

Jerzy Witkowski

Kierownik Kom. Obliczeń

Ewelina Adamczyk

Biuro Zlotu

Marzena Adamczyk
Krystyna Jamróz
Wiesława Batory

Kierownik Finansowy

Renata Grzęda

oraz: wszystkie załogi Koła Caravaningu „JAGA”
z Automobilklubu Kieleckiego

24,oo CISZA NOCNA – bo jutro wyjazd !!!
25.06.2016 r.

6,oo Czynna giełda samochodowa

NIEDZIELA

8,3o 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,oo Ogłoszenie wyników (kl. generalna) Konkursu Sportowego
„Caravaningowe Świętojanki”.
12,3o Uroczyste zakończenie Zlotu, wręczenie pucharów i dyplomów

I niestety – żegnamy się !!!, ale chętni mogą zostać na naszym Kempingu,
- gdyż będzie czynny do 15.09.br
ZAPRASZAMY !!
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Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia oraz pozostania
dłużej po Zlocie (opłata zgodna z obowiązującym cennikiem )
Organizator Zlotu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i
straty spowodowane przez uczestników, osoby trzecie i żywioły w
trakcie trwania Zlotu.;.
Organizator ubezpiecza Imprezę od Odpowiedzialności Cywilnej
(OC),
Organizator może uzupełnić program Zlotu w chwili jego otwarcia.
Wszelkie informacje i regulamin na temat SuperOES-u na stronie
www.automobilklub.kielce.pl
W konkursie wianków przyjmuje się zasadę; 1 załoga -1 wianek.
Materiały do wykonania wianków - to wyłącznie rośliny i krzewy
naturalne dostępne w najbliższej okolicy kampingu.
Zwierzęta domowe uczestników Zlotu powinny przebywać na
smyczy oraz w kagańcu i być pod stałą opieką właścicieli (osób
dorosłych)
Organizator zapewnia pobór mocy do 1000 W na przyczepę.
W przypadku stwierdzenia większego poboru mocy – zasilanie
zostanie odłączone
Będzie przestrzegane, aby przewody zasilające do przyczep oraz
wtyki i gniazda były z uziemieniem (zerowaniem).
Bramy Kempingu będą zamykane od godz. 2200 do 600.
Z uwagi na funkcjonującą w niedzielę giełdę samochodową,
wyjazd przed godz. 1100 należy wcześniej zgłosić organizatorom.

Adres: 26-085 Miedziana Góra,

Ćmińsk, ul. Wykień 95
20 32’29.29” E, 50 57’45.64” N

Wszelkie dodatkowe informacje: - Czesław Jamróz tel.: 502 264 888

