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Pojazdy zabytkowe opanują gminę Murów już w sobotę –
poznaj szczegóły!
Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych już po raz drugi zaprasza na Zlotorajd Gminy Murów.
2. Zlotorajd Gminy Murów to doskonała okazja do spotkania miłośników zabytkowej motoryzacji.
Wydarzenie ma charakter wystawy pojazdów zabytkowych wyprodukowanych do 1991 r.,
połączonej z rajdem turystycznym po terenach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jak dodają
organizatorzy, podczas rajdu uczestnicy – załogi w pojazdach zabytkowych – odpowiadają na
pytania zawarte w karcie drogowej oraz rozwiązują zadania na czterech punktach
kontrolnych.<br /> <br /> Wśród celów wydarzenia organizatorzy wymieniają m.in. spotkanie
miłośników zabytkowej motoryzacji – zarówno posiadaczy zabytkowych pojazdów, jak i widzów,
wspólną integrację, a także uczestnictwo w konkurencjach zlotowych czy propagowanie uroków
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.<br /> <br /> <h4 style="text-align: center;">Program 2.
Zlotorajdu Gminy Murów:</h4> <ul> <li><span style="font-weight:
bold;">12:00-14:00</span> – rejestracja załóg;</li> <li><span style="font-weight:
bold;">14:00 </span>– odprawa przed rajdem;</li> <li><span style="font-weight: bold;">14:30
</span>– start pierwszej załogi w rajdzie;</li> <li><span style="font-weight:
bold;">16:30</span> – powrót pierwszej załogi z rajdu;</li> <li><span style="font-weight:
bold;">17:00 </span>– próba sprawnościowa;</li> <li><span style="font-weight: bold;">20:00
</span>– ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie imprezy.</li> </ul><br /> <span
style="font-weight: bold;">2. Zlotorajd Gminy Murów odbędzie się 06.07.2019 r. (sobota) w
miejscowości Kały na terenie przyległym do boiska sportowego, przy ul. Opolskiej 78 oraz na
terenach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w gminie Murów. </span><br /> <br /> Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc dla uczestników rajdu jest ograniczona. <br />
<br /> Szczegółowe informacje dostępne są na stronie <a
href="https://www.facebook.com/events/boisko-sportowe-ka%C5%82y-gmina-mur%C3%B3w/ii-zl
otorajd-gminy-mur%C3%B3w/364371470824035/" target="_blank" title="Przejdź na stronę
wydarzenia i dowiedz się więcej " style="font-weight: bold;">wydarzenia</a>. <br /> <br />
Dodajmy, że Radio Opole objęło to wydarzenie patronatem medialnym.<br /> <br /> <img
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