Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego

Nr. konta w Kredyt Bank: 87 1500 1517 1215 1005 9480 0000

Ignis Ardens
Biuro:
63-700 Krotoszyn ul. Łukasiewicza 15a
tel./fax.+48 62 722 77 91; kom: +48 502 56-26-39
Nip: 621-177-40-61; Regon: 300919290 KRS.: 0000311572
http://www.ignis-ardens.pl
e-mail: ignis-ardens@o2.pl
Zakres Działalności:
1. Kultywowanie pamięci i
tradycji Polskiego Ruchu
Motocyklowego (zwanego
dalej PRM) a także
Polskiego Związku
Motorowego (zwanego
dalej PZM).
2. Współdziałanie z
władzami, organami
administracji państwowej,
samorządowej, funduszami,
instytucjami działającymi
na rzecz rozwoju oświaty,
PRM, PZM, dobra
młodzieży.
3. Wspieranie inicjatyw
naukowych,
gospodarczych,
kulturalnych, sportowych,
turystycznych i
społecznych członków
Stowarzyszenia służących
rozwojowi i promocji
PRM, PZM oraz Miasta i
Gminy Krotoszyn a także
integracji członków innych
klubów i stowarzyszeń
związanych z Ruchem
Motocyklowym oraz ich
przyjaciół
4. Prowadzenie działalności
promocyjnej i
informacyjnej o pracy
Stowarzyszenia za
pośrednictwem dostępnych
mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem prasy
lokalnej i Internetu oraz
własnego biuletynu
5. Wspieranie działań na
rzecz likwidacji barier
utrudniających edukację i
funkcjonowanie uczniów i
dorosłych
niepełnosprawnych
poszkodowanych na
wskutek wypadków z
udziałem motocyklistów a
także pozostałych osób
niepełnosprawnych.
6. Organizowanie
heppeningów dla osób
niepełnosprawnych oraz
dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie spotkań,
pogadanek na temat idei
PRM, PZM i
bezpieczeństwa ruchu na

drogach z młodzieżą.
8.Organizowanie pomocy
osobą poszkodowanym w
wypadkach
motocyklowych

Klub:
63-700 Krotoszyn ul. Fabryczna
za dworcem PKS

Krotoszyn, dn. 03.07.2012.

PROGRAM IMPREZY
Piątek 10.08.2012
1. 12:00 Przyjęcie gości ( teren zamknięty- częsc placu zostanie ogrodzona tak aby
przybyli goście mogli spokojnie i bezpiecznie zostawić swoje motocykle i rozbić
namiot.)
2. 14:00 Zapisy zawodników
3. 14:00 Treningi zawodników
4. 16:00 Konkurencje sprawnościowe na terenie zamkniętym
5. 18:00 Koncerty muzyczne lokalnych zespołów młodzieżowych
Sobota 11.08.2012
1. 8:00 Rozpoczęcie treningów zawodników
2. 10:00 Rozpoczęcie zawodów ( na Placu który znajduje się na terenie Błoni- teren
zostanie zabezpieczony a co najważniejsze będzie dostępny dla społeczeństwa z
miasta i okolic) czas zakończenia zawodów planowany na godzinę 18:00
3. 12:00 Konkurencje sprawnościowe
4. 14:00 pokaz starych aut zabytkowych
5. 16:00 Pokaz ratownictwa medycznego
6. 18:00 Pokaz Krotoszyńskiej Rodziny Ułańskiej
7. 18:00 Koncerty zespołów muzycznych
8. 21:00 wręczenie nagród dla Zawodników Stuntu.
Niedziela 12.08.2012
Od godzin rannych pożegnanie gości

