
Zapraszamy fanów motoryzacji, dobrego designu, zdrowego trybu życia,    
a szczególnie tych co realizują swoje pasje. Przygotujemy mnóstwo 
atrakcji, ciekawych inspiracji i przemiłych spotkań z niezwykłymi ludźmi 

Organizator:  Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Opolu 

Przy współpracy z: Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 
Eko-Moto-Klub Opole 
Stowarzyszenie Automaster Klub 
Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 
Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych 
Klubem SOS PZMOT 

 Cel imprezy:   

• doskonalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego  
• podnoszenie bezpieczeństwa i umiejętności kierowców 
• prezentacja ekologicznych pojazdów i samochodów elektrycznych  
• podnoszenie wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy 
• podnoszenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym 
• zacieśnienie i odnowienie kontaktów pomiędzy uczestnikami 
• krzewienie kultury ekologicznego biwakowania 
• promocja regionu opolskiego jako atrakcyjnego dla turystyki 
• prezentacja sportu motorowego i jego różnych dyscyplin 
• prezentacja klubów motorowych PZM na Opolszczyźnie 
• rywalizacja na rowerowym torze przeszkód 
• rywalizacja sportowa i turystyczna 

 
Miejsce i czas trwania   

Parking przy Hali Sportowej „Śródmieście” i Krytej Pływalni                                    
Kędzierzyn-Koźle al. Jana Pawła II nr 29 - 31 

Teren ośrodka „RUEDA” w Januszkowicach k/Kędzierzyna-Koźla                                                        
Januszkowice ul. Wolności 64a        GPS: 50.395020, 18.134946 
                         

Szczegóły i aktualności imprezy  

Strona internetowa: https://pzm.pl/zo/opole   

Postanowienia końcowe. Uczestnik bierze udział w imprezie na własne 
ryzyko, organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody        
i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za szkody 
spowodowane przez nich w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  

PROGRAM EKO-MOTO-FORUM 2022     

               16.09.2022 (piątek)      

otwarcie biura zlotu caravaningowego                                                                                                        
uroczyste otwarcie zlotu caravaningowego                                                                                                                                          
biesiada przy muzyce z posiłkiem zlotowym                                                             
godz.   1:00 – cisza nocna  
                                               17.09.2022 (sobota)   

od godz. 9:00 – rozpoczęcie EKO-MOTO-FORUM,                                   
Wystawy dot. eko motoryzacji i bezpieczeństwa pojazdów 
Stanowisko do bezpłatnej kontroli świateł w samochodzie 
Prezentacja aut elektrycznych i hybrydowych, jazdy próbne i testowe 
Ford – Opel – Suzuki – KIA – Nissan – FIAT Profesional  
Peugeot – Citroen -  VW – Skoda - Acura 
Infrastruktura dla elektro-mobilności, ładowarki samochodowe 
Prezentacja rowerów elektrycznych 
Zlot gwieździsty samochodów i motocykli zabytkowych, parada 
Miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód 
Pokaz ratownictwa drogowego, symulatory, ćwiczenia na manekinach  
Pokazy sportów motorowych PZM – rajdy, wyścigi, trial, nawigacja,  karting, 

enduro, motocross, żużel itp. 
Miasteczko opolskich klubów motorowych i jednostek PZM                                      

(PZM TRAVEL, klub SOS, Autotour) 
Wystawa sprzętu i stoiska caravaningowe  
Ekologiczny rajd turystyczno-nawigacyjny „O kropelce” 
Konsultacje i doradztwo ubezpieczeniowe  
Spotkanie z seniorami PZM 
Warsztaty „z pupilem” pies, a przygoda z motoryzacją, caravaningiem   
biesiada przy muzyce 
godz. 1:00 – cisza nocna  
                                                18.09.2022 (niedziela)                                   

od godz. 9:00 – kontynuacja EKO-MOTO-FORUM,                                            
Wystawy i prezentacje, pokazy, konkursy, szkolenia cd. 
godz. 16:00 – uroczyste zakończenie imprezy 
 
                                                25.09.2022 (niedziela)                                   

godz. 11:00 Start rajdu samochodowego SKJS “AnnA” 4 runda OSPR 
                        na trasie: Zdzieszowice – Góra św. Anny - Czarnocin    

                   

https://pzm.pl/zo/opole


 


