V Bunkrowe Spotkanie Miłośników Pojazdów
Zabytkowych w Wałczu

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
14 kwietnia 2019, godz. 10:00
Grupa Warowna Cegielnia - Skansen Fortyfikacyjny, ul.
Południowa, Wałcz
Wszystkich miłośników zabytkowych pojazdów
zapraszamy do Wałcza, gdzie odbędzie się kolejna, V
edycja Bunkrowego Spotkania Miłośników Pojazdów
Zabytkowych.
8:00 - 10:00 przyjazd i rejestracja uczestników
10:00 - otwarcie spotkania
13:00 - parada ulicami miasta na parking Wałeckiego
Centrum Kultury.
13:15 - 14:15 - pokaz dla mieszkańców na parkingu
WCK
13:30 – obiad dla uczestników zlotu w budynku WCK
(sala klubowa)
14:15 - II część parady ulicami miasta i powrót do
Skansenu GWC.
16:00 - Wręczenie nagród, gadżetów zlotowych i

DATY WYDARZENIA

14.04.2019:

Grupa Warowna Cegielnia Skansen w Wałczu
Wałcz

zakończenie imprezy.
ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:
- wystawa „Służby Ratunkowe w PRL-u”
- wystawa fotograficzna „Pojazdy Służb Ratunkowych
PRL-u”
- wystawa planszowa
- wystawa modelarska pojazdów
- punkt nauki udzielania pierwszej pomocy
- kino bunkrowe
- stoisko z jedzeniem i słodkim poczęstunkiem
- konkursy i inne atrakcje
Jeśli ktoś z uczestników posiadałby strój odpowiedni
do charakteru pojazdu to zachęcamy do przebrania
się. :) Rozstrzygniemy konkurs na najciekawszą
kreację!
KOSZT UCZESTNICTWA:
Uczestnictwo w zlocie jest odpłatne i uczestniczyć w
nim mogą pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe,
militarne, specjalne, motocykle oraz motorowery
wyprodukowane do 1990 roku.
W ramach odpłatności każdy uczestnik spotkania
będzie miał zapewniony posiłek, a kierujący pojazdem
otrzyma dodatkowo pakiet zlotowych pamiątek :)
30 zł pojazd + 10 zł każdy towarzyszący zlotowicz w
pojeździe.
ZAPISY TRWAJĄ DO 15 MARCA 2019!
Liczba pojazdów jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń!
ZAPISY I INFORMACJE:
tel. 668 834 719
e-mail: cegielnia@bunkry.eu
Zgłaszając się prosimy o podanie informacji:
-Imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego
-Miejscowość
-Marka i rok produkcji pojazdu
-Ilość osób w pojeździe według schematu (kierowca +
ilość pasażerów) (np.: 1+2)
WPISOWE PROSIMY DOKONYWAĆ TYLKO NA KONTO!
Muzeum Ziemi Wałeckiej
ul. Pocztowa 14
78/600 Wałcz
Bank PEKAO S.A. 56 1240 3712 1111 0000 4365 0277
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko
kierowcy wraz z dopiskiem „Zlot 2019”.
WSTĘP DLA ZWIEDZAJĄCYCH W TYM DNIU JEST
BEZPŁATNY!

Serdecznie zapraszamy!
Źródło: https://www.facebook.com/cegielnia.bunkry.eu/
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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