ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie zaprasza
w sobotę 6

czerwca 2015 r. do udziału w
XI Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi
o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu
„Razem możemy więcej"
czyli WSPANIAŁEJ jednodniowej ZABAWIE rodzinnej.
UWAGA: impreza nie jest sportem wyczynowym, wymagającym specjalnych
umiejętności czy odpowiedniego samochodu.
Nasze rajdy to sprawdzona, fantastyczna zabawa bez względu
na wiek. Zawsze inna trasa, ciekawe konkurencje i wielka
frajda... Start i meta w Pszowie. Godz. 800÷2000. Posiłki na
trasie. Nagrody i pakiety startowe dla wszystkich. Nie ma
znaczenia, jaki samochód, wszyscy dobrze się bawią!
Uczestniczą krwiodawcy (i nie tylko) z całego regionu,
a nawet kraju - również niezrzeszeni w klubach.
Na stadionie TS „Górnik Pszów”, podczas XX Dni Pszowa wiele atrakcji
oraz występy gwiazd estrady (m.in. Łzy, Tabu, Dżem, Masztalscy).
W rajdzie mogą uczestniczyć 2÷5 osobowe załogi, reprezentujące:






Klub HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie, jego sponsorów i sympatyków.
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich Oddziały Terenowe.
Urzędy, instytucje i organizacje społeczne z miejscowości objętych zasięgiem RCKiK w Raciborzu.
Kluby krwiodawców z Polski i z terenów UE.
środowiska zaprzyjaźnionych krwiodawców indywidualnych (niezrzeszeni w klubach).

 Zgłoszenia uczestników z adresem e-mail dla korespondencji należy przesyłać na adres
adam.hdk@wp.pl lub pocztą:
Ad a m Po rwo ł, K lub HDK P CK p r zy KW K "A nn a" w Ps zo w ie
u l. J. K ra sickie g o 25 , 44 -3 70 P s zó w.

 Wpłatę wpisowego (25 zł od osoby oraz 10 zł dzieci do 12 lat) należy uiścić na konto
Oddziału Rejonowego PCK lub bezpośrednio u prezesa klubu.
 Ilość załóg ograniczona!
 Więcej informacji w Regulaminie XI Pszowskiego Rajdu Samochodowego HDK.
 Po otrzymaniu zgłoszenia z dowodem wpłaty prześlemy ewentualne materiały pomocnicze na
wskazany adres e-mail.

Zachęcamy do udziału i życzymy wspaniałej zabawy!
Pszów; 18.03.2015 r.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem:

Adam Porwoł
/Prezes Klubu/
Więcej informacji:

- Regulamin Rajdu
- Internet: www.hdkpck.pszow.pl ; www.rckik.pl
- Adam Porwoł • Tel. 32/ 454 06 90 • kom.: 504 410 981 • e-mail: adam.hdk@wp.pl

