
Rámcový program srazu
17. Dahlie Rallye

05.09.2013 čtvrtek
od 10,00 hodiny přijímání posádek, ubytování

individuální prohlídka regionu
 13,00 hod. zasedání Prezidia Dahlie Rallye – konferenční sál hotelu

integrační setkání

06.09.2013 pátek
10,00 hod. oficiální zahájení mezinárodního veletrhu karavaningu
11,30 hod. autokarový zájezd do Krakova

návštěva: podzemní muzeum Hlavního náměstí, tržnice Sukiennice,
hrad Wawel
(prohlídka s průvodcem ) – cena: 5 eur / osoba
odjezd autokarů ze střediska Kolna dle harmonogramu

 18,30 hod. slavnostní uvítání hostů 
 19,00 hod. oficiální zahájení 17. Dahlie Rallye
 20,00   hod. taneční zábava do 01,00 hodiny

07.09.2013 sobota
 9,00 hod. buzení
 10,00-12,00 hod. Rodinný mnohoboj o pohár Předsedy PZM (Polský motorový svaz)
 11,00 hod. pro odvážné turnaj pontonového sjezdu na dráze pro horské

kajakářství o pohár Předsedy Krakovského kajakářského klubu
  od 10,00 hod. -regionální jarmark v blízkosti srazu

-průvod historických automobilů
-prezentace repliky závodního vozu Janusze Kuliga
-ukázky záchranářských akcí 
-prezentace záchranářské a požární techniky
-jiné atrakce střediska Kolna (dle ceníku Střediska)

 14,00 hod. hry a zábava pro děti a mládež 
 15,00 hod. ukázka výcviku psů 
 17,00 hod. občerstvení pro účastníky srazu 
 19,00 hod. umělecký program

08.09.2013 neděle
 11,00 hod. slavnostní zakončení 17. Dahlie Rallye
 16,00 hod. zakončení veletrhu karavaningu 
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M  í  sto srazu:  

Krajovský Kajakářský Klub
ul. Kolna 2

30-381 Kraków
GPS 50°1'57"N 19°49'40"E

www.kolna.pl
        Č  estn  ý   patron  á  t                                                            Medi  á  ln  í   patron  á  t  

Maršálek Malopolského vojvodství                                               Polský Caravaning
        Primátor Města Krakova
          

Term  í  npod  á  n  í   p  ř  ihl  áš  ek a plateb   

                         do 30.06.2013 r. –     45 EUR / 190,00 PLN  / posádka
                        do 20.08.2013 r. –     60 EUR / 255,00 PLN  / posádka

Středisko Kolna umožňuje pobyt ve středisku před a po srazu za promoční cenu  50,00 PLN  / 24 
hod. / posádka.

P  ř  ihl  áš  ky zas  í  lejte na adresu:   

Krakowski Klub Kajakowy
ul. Kolna 2
30-381 Kraków
e-mail: hotel@kolna.pl ; marketing@kolna.pl 
www.kolna.pl 

účet pro platby v PLN   86 8589 0006 0000 0027 6623 0001     
účet pro platby v EUR   48 8589 0006 0000 0027 6623 0006

Šéf srazu:  Piotr Pelka +48 500 014 850

Slu  ž  by organiz  á  tora:  

- ubytování ve středisku
- připojení k síti max 800 Watt
- účast na akcích srazu            
- občerstvení pro účastníky srazu                                           
- možnost využít krytý bazén ( individuálně placená opce)                                                                   
- možnost využít přístup  k WI-FI ve středisku        
- pravidelná autokarová linka KOLNA – WAWEL  (individuálně placená dle sazby MZK)
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PŘIHLÁŠKA / APPLICATION  FORM

JMÉNO / NAME: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

PŘÍJMENÍ/SURNAME: ………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESA/ADRESS: …………………………………………………………………………………………………………………………………

NÁRODNOST/ CAMPING CLUB: …………………………………………………………………………………………………………

KARNET CCI / CAMPING CARD INTERNATIONAL:…………………………………………………………………………………

Osoby v posádce / Other Participants

Příjmení / surname Jméno / first name
Datum narození     / date of

birth

Zájezdy / Excursions

 Kraków
5 eur / 21,00 PLN /osoba  / 5 euro person

osob/persons …………….

 

Přihlášky zasílejte / send to :

Krakowski Klub Kajakowy
ul. Kolna 2

30-381 Kraków
GPS 50°1'57"N 19°49'40"E

  e-mail:  hotel@kolna.pl ; marketing@kolna.pl 

Organizátor nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku živelných pohrom nebo
způsobené třetími osobami.

………………….……………………………………………….                                                                                                    …………………………………………………………………….

DATUM/DATE                                                                                                   PODPIS/SIGNATURE
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