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17. Dahlie Rallye  

A talákozás keretprogramja 

 
 
 
2013.09. 05. csütörtök  
10,00 órától   résztvevők érkezése, szállás 
    Körülnézés a környéken   
13,00 órakor   A Dahlie Rallye Elnökségi ülés – a hotel konferenciatermében 
    integrációs találkozások 
 
2013.09. 06. péntek  
10,00 órakor   nemzetközi caravaning vásár hivatalos megnyitója 
11,30 órakor   buszkirándulás Krakkóba 

városnézési program: Főtéri földalatti múzeum, Posztócsarnok, 
Wawel (idegenvezetővel) –  díj: 5 euró / fő 

    Buszok indulása a Kolna központból menetrend szerint 
18,30 órakor   művészi előadás 
19,00 órakor   a 17. Dahlie Rallye hivatalos megnyitója 
20,00 órakor   táncos rendezvény 01,00 óraig 
 
2013.09. 07 szombat  
9,00 órakor   ébresztő  
10,00-12,00 órakor  Családi Verseny a PZM-Kupáért 

11,00 órakor bátoroknak kenu verseny a Hegyi Kajak-Kenu Pályán 
a Krakkói Kajakklub Elnökének a Kupáért 

10,00 órától                        - regionális vásár  a rally-város mellett  
    - veterán autó parádé  
    - Janusz Kulig autó másolatának a bemutatója 
    - közúti mentés bemutató  
    - tűzvédelmi felszerelés bemutató 
    - a Kolna központ egyéb ajánlatai (a központ árlistája szerint) 
14,00 órakor   játék-szórakozás gyerekek, fiatalok számára 
15,00 órakor   kutyakiképzési bemutató  
17,00 órakor   étkezés a rally résztvevői számára 
19,00 órakor   művészi program  
     
 
2013.09. 08 vasárnap  
11,00 órakor   a 17. Dahlie Rallye ünnepélyes bezárása 
16,00 órakor   caravaning vásár bezárása 
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   A rally helye:  
 

Krakowski Klub Kajakowy  

ul. Kolna 2  

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

www.kolna.pl 

        Tiszteletbeli patronátus                                          Média patr onátus  
  
     Małopolskie Megye  Marsallja                                            Polski Caravaning 
      Krakkó Város Polgármestere  
           

Jelentkezési határid ő és résztvételi díjak  
 

                         2013. 06. 30. -ig –     45 euro / 190,00 PLN  / cs apat  

                         2013.08.20.-ig –     60 eu ro / 255,00 PLN  / csapat  
 
A Kolna Központ terülenén való tartózkodási díj a rally előtt és utána - reklámárban:  50,00 zł / 24 
óra/ csapat. 
 
Kérjük a jelentkezések elküldését az alábbi címre:  
 

Krakowski Klub Kajakowy  

ul. Kolna 2.  
30-381 Kraków  

e-mail: hotel@kolna.pl ; marketing@kolna.pl  
www.kolna.pl  
 
A megadott határidőn belüli jelentkezésnek megfelelően kell az összeget átutalni. Az átutaláshoz a 
következő adatokat kell megadni a banknak: 
 
Kedvezményezett neve: Krakowski Klub Kajakowy 
Kedvezményezett címe: ul. Kolna 2. 30-381 Kraków 
Számlaszám: 48 8589 0006 0000 0027 6623 0006 
Kod Swift: POLU PL PR 
Iban: PL 
 
A Jelentkezési lapon meg kell jelölni, a kirándulásra való jelentkezést is, az átutalásnál ezt az 
összeget is át kell utalni. A szervezők kérik, hogy a magyar kempingezők a jelentkezési lapok 
másolatát juttassák el az MCCC irodájához. Levélben a Magyar Camping és Caravanning Club 
1085 Budapest, Mária utca 32-34 sz., e-mailben mccc@mccc.hu címre. 
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A rally f őszervezője:  Piotr Pelka +48 500 014 850 
 
 
A szervező által biztosítottak: 
 
- szállás a Kolna központ területén 
- áramellátás max 800 Watt 
- résztvétel a rendezvényekben                                           
- étkezés a rally résztvevői számára                                                
- fedett uszoda (opciónálisan, külön belépő alapján)                                                                                       
- WI-FI hozzáférés a Kolna központ területén 
- KOLNA – WAWEL vonalon közlekedő busz (a MZK tarifa szerinti jegyváltás alapján) 


