
Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki 
przy ZO PZM w Opolu zaprasza do udziału 

w turystycznej imprezie samochodowej 

Tato, Mamo jedź bezpiecznie 
która odbędzie się w dniu 28 lipca 2019r 

na terenie woj. opolskiego z metą w Kamieniu Śl. 
 

Trasa ok. 40km prowadzi po drogach woj. opolskiego. 
Przebiega w normalnych warunkach ruchu drogowego, 
a wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 

obowiązujących zasad ruchu drogowego. 
 

KIEROWNICTWO RAJDU: 
Komandor Rajdu:                                 Mirosława Babiak  
V-ce Komandor:                                          Marek Pańka 
Próby dla dzieci i rodziców:                  Bogdan Rudnicki 
Próby samochodowe:                               Wojciech Kluk 

 
CEL IMPREZY 

Podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Promocja partnerstwa lokalnego w turystyce motorowej. 

Krzewienie form rozrywki i wypoczynku z rodziną oraz zdobywanie                       
umiejętności  nawigacji  samochodowej zgodnie z przepisami. 

Szerzenie i pogłębianie wiedzy krajoznawczej. 
 

UCZESTNICTWO: 
Uczestnictwo w imprezie zapewni poprawę umiejętności prowadzenia 

pojazdu, pogłębi stan wiedzy o przepisach ruchu drogowego,            
pozwoli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać ich historię                           

oraz poczuć smak rywalizacji, a przede wszystkim                               
spędzić niedzielne popołudnie na wspaniałej zabawie 

Udział w imprezie, może wziąć każdy. Załogę startową stanowi               
kierowca i pilot, ale zapraszamy również osoby towarzyszące,           

dzieci, przyjaciół, znajomych. 
Pojazd zgłoszony do imprezy musi posiadać ważne ubezpieczenie OC 

oraz ważne badanie techniczne. 
 
   
 
 
 

 
ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje są przyjmowane (udzielane) 
Opole ul. Oleska 126A, tel. 77 455 64 11 

tel. kom. 600 988 817 
e-mail: zarzad-okregowy.opole@pzm.pl 

 
Udział w imprezie należy zgłaszać do dnia 22.07.2019r. 

e-mailem lub telefonicznie. 
Koszt udziału: 15 zł od osoby ( koszt przygotowania ogniska) 

Dzieci do lat 10 - bezpłatnie 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie na stronie internetowej: 

www.pzm.pl/zo/opole 
 

PROGRAM IMPREZY: 
w dniu 28.07.2019r (NIEDZIELA) 

10:00 – 10:30 Przyjmowanie uczestników w punktach startu: 
Opole, ul. Katowicka 35 – PSP nr 2 

Kędzierzyn-Koźle al. Jana Pawła II nr 29  – Parking przed Halą Sportową 
Głogówek ??? 

Strzelce Opolskie ul. Opolska 46 – Parking przy basenie „CRWiS” 
Krapkowice ??? 

10:45 Otwarcie, odprawa zawodników 
11:00 Start do trasy turystycznej 

ok. 13:00 Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę 
Kamień Śl. Parking przy lotnisku 

część rekreacyjna, gry i zabawy dla dzieci 
14:00 Posiłek – wspólne ognisko, 

15:30 Rozdanie upominków, podsumowanie rywalizacji 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie 
trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. 
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

i zasad bezpiecznej jazdy. 
 

Do udziału serdecznie zapraszają ORGANIZATORZY! 
 

Szczegóły i aktualności:  www.pzm.pl/zo/opole 
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