
I Oficjalny Zlot Kawasaki 

16-18.09.16 Góry Sowie 

 

Gdzie:  

Masyw Sudetów woj dolnośląskie – Rzeczka 35 „ Bar pod Przełęczą” Obiekt położony jest 350 
m od Przełęczy Sokolej – znanego węzła szlaków turystycznych w Górach Sowich. Atrakcje w 
najbliższej okolicy to podziemne kompleksy fabryk niemieckich z II-ej W. św. wybudowanych 
rękoma więźniów - Osówka, Walim i Włodarz, nie opodal przepiękny zamek Książ, twierdza 
Srebrna Góra, czy po czeskiej stronie Skywalk w Dolnej Moravie.  

Obiekt: 

54 miejsca – pokoje 2,3, 4 i 5 osobowe ( łazienki i WC na korytarzu - osobne dla Pań i Panów 
). Mamy do dyspozycji zadaszony, oświetlony grill przy którym płynie górski strumyk , 
zadaszony, oświetlona scena dla zespołu, parking zamknięty dla pojazdów. W miejscu 
zakwaterowania znajduje się bogato wyposażony bar z TV a w nim wiele gatunków piw m.in.  
marki czeskie ( piwo od 4-7 zł ).  

Koszty: 

Koszt imprezy od strony uczestników: 250 zł/osoba w czym zawarte jest nocleg, pełne 
wyżywienie (w dalszej części rozpisane menu) oraz koszulka zlotowa i identyfikator. 

Zespół: 

W sobotę koncert Blues Station – czyli 4 godziny Dżemu.  

Program imprezy: 

 
Piątek: Otwieramy o godz. 12.00, wieczorem kolacja oraz o 20.00 pokaz slajdów z testów 
długodystansowych GTR (czyli dookoła Francji + Pireneje) oraz Z 1000SX (Hiszpania + 
Portugalia – Paco da Roca) – czyli o motocyklach , jak się spisały i o samej podróży. 
 
Sobota: 
Po śniadaniu o maksymalnie 9.30 wyjazd w trasy turystyczne. 
 
Trasa nr 1 (Andrzej Załużny) 
Rzeczka – Kompleks Riese (pływanie łodziami w podziemnych sztolniach), Zamek Książ, 
Twierdza Srebrna Góra  - Reczka razem 112 km. Bilety uczestnicy kupują sami. Jest to 
trasa dla tych którzy lubią zwiedzać. 



 
 
 
Trasa nr 2 – Jarek Spychała 
Reczka  - Twierdza Kłodzko – czeski hit: SkyWalk - Rzeczka. Razem 233 km. Trasa górska, 
wąskimi drogami, prowadzona częściowo tzw. „autostradą sudecką” dla tych którzy lubią 
dużo jeździć. Bilety uczestnicy kupują sami. 

 
 



Trasa  nr 3 
Rezerwowa – dla tych którzy po piątku będą zbyt zmęczeni krótki wyjazd do Bielawy do 
Aquaparku – ok 57 km połączony z przejazdem środkiem Gór Sowich. 
 

 
 
Powrót z tras w zależności od długości ok godz. 14.00-15.00. 
Od 15.00 jazdy testowe motocyklami (będzie alkomat – każdy chętny musi dmuchnąć). 
Kolacja od godz 19.00 (grill na dworze) 
20.00 Rozdanie nagród  
Od 20.30 do co najmniej północy koncert Blues Station czyli imprezka. 
 
Niedziela 
Śniadanie od godz. 8 do 10 i wylot do domu. 
 
 
Poniżej menu i regulamin zlotu 
 
 

MENU 
 

 Piątek 16 wrzesnia  2016 godz 18.30 kolacja grilowa przy ognisku 
 
- jagnię pieczone, 
- karkówka, 
- kiełbasa, 
- kaszanka, 
- barszcz czerwony do popicia,  
- smalec, ogórki, chleb, 
- soki, woda mineralna, 
- surówki, sosy, sery kozie 
- kawa, herbata,,woda 
 



Sobota 17 wrzesnia 2016 kwietnia godz. 8-9.30 śniadanie  
 
- Szwedzki stół, 
- żurek z jajkiem, 
- jajecznica, 
- kawa, herbata, soki, woda,sery kozie 
 
 
sobota 17 wrzesnia  2016r Godz 19.00 – sobotnia kolacja gilowa przy ognisku 
 
- pieczona golonka, 
- kiełbasa,  
- kaszanka, 
- plastry boczku do grilowania 
- smalec,ogórki,chleb,sery kozie 
- soki, woda mineralna, 
- kawa,herbata, 
 
Niedziela 18 wrzesnia  2016r  godz 8 – 10.00 śniadanie,  
 
- Szwedzki stół, 
- gulasz wieprzowo – wołowo lub zupa gulaszowa, 
- jajecznica 
- kawa, herbata,soki,woda.sery kozie 
 
Piwo 4-7 zł w załezności od gatunku. Na miejscu jest 50 gatunków piwa do wyboru (!) 
 
 
 
 

Regulamin Zlotu 
 

1. Zlot jest imprezą non-profit organizowaną przez Probike S.A. 
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą 
uczestniczyć w zlocie. Udział w zlocie oznacza akceptację regulaminu. 
3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w 
przypadku powtórzenia się sytuacji lub naruszenia punktów regulaminu 
związanego z bezpieczeństwem jego uczestników , wydaleniem z terenu 
zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. 
4. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
przedmioty pozostawione na terenie imprezy. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w przebiegu 
imprezy. 
6. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z 
obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za wszelkie urazy, uszkodzenia sprzętu itp których 
uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. 
7. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na 
terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po 
zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji. 
8. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatora, 
związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z 
formalnym pobytem na terenie zlotu. 
9. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na 
teren zlotu narkotyków i środków odurzających. 
10. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz poruszania się motocyklami z 
celu innym niż zaparkowanie motocykla w pobliżu miejsca 
zakwaterowania. 
11. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę 



będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym 
odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia. 
12. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w 
gestii interpretacji przez Organizatora zlotu oraz Właściciela 
ośrodka. 
13. Wszyscy uczestnicy zlotu obowiązani również do przestrzegania 
Regulaminu Ośrodka, w którym odbędzie się zlot. 
14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 
oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników podczas 
zakwaterowania na liście ośrodka. 
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej 
ostrożności podczas udziału w zorganizowanych wycieczkach. 
16. Motocykle biorące udział w wycieczkach muszą posiadać ważny dowód 
rejestracyjny, przegląd techniczny, OC. 
17. Podczas wycieczek obowiązują zasady ruchu drogowego. Z ich 
pogwałcenie uczestnik odpowiada osobiście. 
18. Uczestnictwo w wycieczkach jest dobrowolne i odbywa się na 
wyłączną odpowiedzialność uczestników. 
19. Wszyscy kierujący pojazdami muszą posiadać aktualne uprawnienia 
do ich prowadzenia. 
20. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność materialną jak i 
prawną za powierzone mienie , skutki prowadzenia pojazdów 
mechanicznych itp. 
21.Uczestnicy zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań 
stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub 
mienia innych uczestników zlotu pod rygorem natychmiastowego wydalenia ze zlotu. 
22. W przypadkach innych nie przewidzianych Regulaminem Zlotu decydujące 
zdanie ma Organizator Zlotu. 

Pytania i zgłoszenia: zlot@kawasaki.pl 


