Moi Drodzy.
Przez pół roku z moją żoną i córką przygotowywałem Saabzlot.
Pomagali mi koledzy z Saab Team Poznań zajmując się autami współczesnymi.
Nastał czas spotkania, teraz od nas wszystkich zależy na ile dobrze będziemy się
bawili, jakie wspomnienia zabierzemy do swoich domów. Wśród nas są osoby
różnej profesji w tym byli i aktualni zawodnicy rajdowi, dziennikarze, aktorzy,
prezesi klubów zagranicznych i polskich , organizatorzy wielkich imprez, chirurg
opiekujący się zawodnikami podczas Motocyklowych Wyścigowych Mistrzostw
Świata, właściciele muzeów motoryzacyjnych i wiele innych ciekawych postaci.
Proponuję, wykorzystajmy dobrze wspólny saabowy czas.
K. R.
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Regulamin
1. W piątek 20.05.2016r. motocykliści (żółte kamizelki, napis organizator) pomagać będą w
razie problemów ze znalezieniem hotelu itp.

2. Pakiet startowy do odbioru w piątek 20.05.2016r. w godzinach 18.00 – 20.00 oraz w
sobotę 21.05.2016r. w godzinach 08.00 – 08.30 w następujących lokalizacjach:
 w Ośrodku Leśnym w Puszczykowie – dla osób tam nocujących;
 w hotelu Agro w Dymaczewie – dla osób tam nocujących oraz dla wszystkich,
którzy nie będą zakwaterowani w żadnym z powyższych ośrodków.

3. Nalepkę z numerem należy umieścić w prawym górnym rogu swojego auta. Brak nalepki
uniemożliwi wjazd do stref zamkniętych oraz uczestnictwo w "Pogoni za latającym
lisem". Auta zabytkowe powinny posiadać 2 nalepki - nalepkę z numerem oraz nalepkę
z czerwonym „R”.

4. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy (auta zabytkowe połączone ze współczesnymi)
ok. 10-samochodowe, które będą prowadzone przez motocyklistów do wyznaczonych
miejsc. Do zabawy w „Pogoń za latającym lisem” wyruszamy na sygnał motocyklisty.

5. W każdej sytuacji podczas Saabzlotu należy słuchać motocyklistów z MTM Mosina (żółte
kamizelki, napisy organizator). Są pomocni od wielu lat, kompetentni.

6. Lisa poznacie po twarzy lisa i długiej prawdziwej kicie. Osoba, która pierwsza dotrze do
lisa, wygrywa. Apeluję o rozsądek, brawurę zostawmy na tor wyścigowy, część aut
zabytkowych ma silniki o mocy 30 KM, więc nie prędkości zadecydują o wygranej.

7. „Pogoni za latającym lisem” towarzyszyć będzie konkurs na najlepszy dach. Umieśćcie na
dachach aut bądź (w przypadku cabrio) tylnych pokrywach bagażników ciekawe,
zabawne napisy. Po imprezie wspólnie wybierzemy i nagrodzimy najciekawszy dach
Saaba.
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8. Obiad we własnym zakresie, restauracje, bistra do wyboru. Na załączonej kartce
orientacyjne menu, ceny, liczba miejsc i numery telefonów.

9. Po obiedzie zbiórka o godzinie 14.00 przy ulicy Dworcowej w Mosinie, skąd motocykliści
poprowadzą samochody na Rynek.

10. Koncert w Ośrodku Leśnym, 21.05.2016r., godz. 17.00.
Wszystkich, którzy nie nocują w Ośrodku proszę o zaparkowanie na drodze dojazdowej.
Ułatwi to wydostanie się z Ośrodka oraz zapobiegnie komplikacjom.

11. Kolacja, 21.05.2016r., godz. 19.00:


w Ośrodku Leśnym w Puszczykowie – dla osób tam nocujących;



w Hotelu Agro w Dymaczewie – dla osób tam nocujących oraz dla wszystkich,
którzy nie będą zakwaterowani w żadnym z powyższych hoteli.

Alkohol nie wliczony w cenę kolacji.

12. Telefony kontaktowe dostępne w godzinach 7.00 do 21.00:
 Krzysztof Rozenblat 00 48 602 499 637 – wszystkie auta,
 Justyna Barska – Rozenblat 00 48 601 054 063 – wszystkie auta,
 Paulina Rozenblat – Szafarkiewicz 00 48 501 164 120 – wszystkie auta,
 Grzegorz Wolniak 00 48 607 070 718 – auta współczesne,
 Tomasz Matelski 00 48 600 042 496 – auta współczesne.
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13. Myjnie samochodowe:
 Auto Spa, ul. Leszczyńska 42, 62 – 050 Mosina;
 Myjnia Bezdotykowa, ul. Wiejska, 62 – 050 Krosinko
(przy wjeździe do Krosinka od strony Dymaczewa);
 Myjnia samochodowa, ul. Nadwarciańska, 62 – 040 Puszczykowo.

14. Pomoc drogowa: Maciej 00 48 692 078 985.

15. Opieka techniczna: Adam 00 48 602 445 815 (20-letni staż w serwisie Saaba).
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