Automobilklub Morski - Sekcja Pojazdów Zabytkowych

Kalendarz imprez na 2014
06.02.2014.

Na spotkaniu 5 Lutego klub odwiedziła chyba rekordowa liczba osób - wszystkie miejsca siedzące i
stojące nawet w przedsionku były zajęte. Ale było warto. Zaprezentowany został kalendarz wydarzeń
jakie Sekcja Zabytków chce zrealizować w 2014. Przedstawiono plany rozwoju, promowania naszej
działalności, podsumowano Ankietę i przedstawiono uzupełnienie planów rozwoju widzianych okiem
kobiet.
Znakomicie przygotowany wykład Kajtana o historii oświetlenia w motoryzacji dostarczył słuchaczom
wiele ciekawych informacji a zarazem zapoczątkował cykl tematycznych prezentacji na spotkaniach
sekcji. Już wiemy że na kolejnym spotkaniu 19 Lutego dowiemy się sporo o pracy rzeczoznawcy
motoryzacyjnego i zostaną rozwiane wszelkie mity dotyczące opinii i rejestracji pojazdów na "żółte
blachy" Kalendarz imprez na ten rok został podzielony na 2 części :imprezy wiodące - dzięki którym o
klubie będzie głośno nie tylko na Pomorzu ale i w całej Polsce. - Ogólnopolski Zlot Citroena i Rajd
Miłośników Motoryzacji Francuskiej - 16-18 maja - Tczew, Gdańsk Pruszcz Gdański- Runda Mistrzostw
Polski Pojazdów Zabytkowych - 5-8 czerwca Jastrzębia Góra- Gdyński Rajd Historyczny - 5-8 czerwca Wyprawa 'Pekin' - 'Paryż' - 29-31 sierpnia - Gdynia - Paryż - Wenecja (w Polsce) Dodatkowo klub będzie
organizował i współorganizował następujące wydarzenia :- Rozpoczęcie Sezonu - współpraca z TK - 21
kwietnia - Ergo Arena- Cykliczne spotkania klasyków i youngtimerów - współpraca z TK pierwsza
niedziela miesiąca - Ergo Arena- Rajd wiosenny - 1-3 Maja - Wyjazd do Kaliningradu - 19-22 czerwca 
współpraca z Olsztynem- Wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie muzeów motoryzacji / integracja - 27-29
czerwca- Piknik AKM - Zlot do Morza - początek lipca- "Czyn społeczny - dla klubu " - porządkowanie
otoczenia klubu i wnętrza 10 maja i 20 lipca- Pojeżdzawki klasyczne - miasteczko Kosakowo - termin do
ustalenia w podziale na 2 kategorie: 85+ wyścig , zabytki (akcja rundka za książkę/misia)- Akcje
medialne i społeczne - udział w dniach miast, prezentacja pojazdów i wycieczki z dziećmi z domów
dziecka/hospicjów)- Rajd jesienny - 20-21 września- Parada Niepodległości - 11 listopada- Udział w
wystawach prezentacjach pojazdów w Galerii Przymorze
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