I Dziecięce Monte Carlo - 11 sierpnia

Już 11 sierpnia zapraszamy wszystkich posiadaczy aut zabytkowych na I Charytatywny Rajd
Pojazdów Zabytkowych ?Dziecięce Monte Carlo?, organizowany przez Stowarzyszenie
Motocykliści Dzieciom dla dzieci z warszawskich Domów Dziecka.
W rajdzie dzieci przemienią się w role Nawigatorów, prowadząc swoich Kierowców
warszawskimi, historycznymi ulicami. Na trasie rajdu czekać będą liczne zadania, do wykonania
których niejednokrotnie potrzebna będzie współpraca Nawigatora i Kierowcy, a często również
umiejętności precyzyjnej jazdy samochodem.
Rajd jest całkowicie bezpłatny, jednakże limit miejsc wynosi 30 załóg. Kryterium
kwalifikowalności pojazdu do udziału w rajdzie stanowi rok produkcji (auto powinno być
wyprodukowane przed 1990 rokiem) lub status pojazdu ?niezwykłego? (czyli samochodu który
powinien wzbudzić zainteresowanie dzieci).
Załogi samochodów składać się będą z Kierowcy + Nawigatora (1 lub 2 dzieci). Jeśli
samochód jest zarejestrowany na więcej osób można oczywiście przyjechać z osobą
towarzyszącą.
W Rajdzie załogi konkurować będą na punkty, można je będzie zdobyć za :
- prawidłowy czas przejazdu trasy rajdu
- prawidłowe wykonanie zadań na trasie
- konkurencje sprawnościowe samochodem
- konkurs piękności samochodu (oceniają dzieci)
- dodatkowe punkty za przebranie załogi w klimacie historycznej Warszawy
Załoga która zbierze najwięcej punktów wygrywa Puchar ?Dziecięcego Monte Carlo? ? otrzyma
go zarówno Nawigator jak i Kierowca.
Start rajdu przewidujemy z Domu Dziecka na ul. Dalibora 1 w Warszawie. Tam też wszyscy się
spotykamy 11 sierpnia o godzinie 10:00 ? kilka słów wstępu, sprawdzenie ważnego przeglądu
technicznego oraz ubezpieczenia OC, i następnie ?oficjalne? otwarcie rajdu i start załóg co 2
minuty na trasę. Planowany koniec rajdu około godziny 16.
Osoby zainteresowane udziałem w rajdzie uprzejmie prosimy o zapisywanie się poprzez
zgłoszenia mailowe na adres: info@motocyklisci-dzieciom.pl , z podaniem w mailu Imienia i
Nazwiska Kierowcy, modelu i roku produkcji samochodu oraz telefonu kontaktowego. Z racji
limitu załóg prosimy o zapisywanie się osób zdecydowanych.
Każde zgłoszenie będziemy potwierdzać mailowo.
Do zobaczenia na trasie ? takiego rajdu jeszcze nie było więc wspólnie stwórzmy ?rajdową
atmosferę?. W razie pytań piszcie na adres info@motocyklisci-dzieciom.pl , lub na NASZE
FORUM
.
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