
PROGRAM „WIOSNA RIDERS 2016” i „WIOSNA BIKE 2016” 

 

Otwarcie nowej siedziby Klubu Motocyklowego Adwokatury Poslskiej – środa 11.05.2016 r. 

od godz. 18.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 199 (przyjazd 

motocyklami) – impreza w ORA bezpłatna, nieobjęta ceną za udział w „WIOSNA RIDERS 2016” i 

„WIOSNA BIKE 2016”; dla zainteresowanych oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu (adw. Jarosław 

Szczepaniak; tel. 602124337; (42) 6305454); następnego dnia tj. 12.05.16 osoby uczestniczące w 

otwarciu siedziby KMAP wyjadą wspólnie ok. godz. 10.00 do Darłowa;    

 

Dzień pierwszy – czwartek 12.05.2016 r. 

od godz. 15.00 – rozpoczęcie przyjmowania Uczestników Zlotu/Rajdu wraz z wydaniem koszulek i 

materiałów promocyjnych; 

od godz. 18.00 – kolacja (nieuroczysta) od godz. 17.00 do godz. 2.00 (szwedzki stół z ciepłym posiłkiem)  

 

Dzień drugi – piątek 13.05.2016 r. 

od godz. 8.00-9.30 – śniadanie  

od godz. 10.00 do ok. 16.00 – wycieczki (motocyklowa, rowerowa, piesza),przerwa na obiad  którego 

koszt pokrywają uczestnicy,  

godz. 16.30-19.00 – wykłady z wybranej dziedziny prawa w godz. 17.00-18.00, a następnie od godz. 

18.15 do 19.30  

godz. 20.00 do ostatniego uczestnika – Bal Komandorski z oprawą muzyczną (DJ) i uroczystą kolacją;  

   

Dzień trzeci – sobota 14.05.2016 r. 

godz. 7.30-9.30 – śniadanie  

od godz. 10.00 do ok. 15.00 – wycieczki (motocyklowa, rowerowa, piesza) w tym obiad, którego koszt 

pokrywają uczestnicy, ewentualnie; wycieczki z przewodnikami, a wycieczka piesza z przewozem 

autobusem. Motocykliści odwiedzą Dom Dziecka, gdzie przekażą naszym milusińskim drobne upominki; 

od godz. 15.30 do godz. 16.30 – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy; 

godz. 16.30-19.00 – wykłady w tym: wykład z wybranej dziedziny prawa w godz. 17.00-18.00, a 

następnie od godz. 18.15 do 19.30 zebranie KMAP wraz z bufetem kawowym; 

godz. 20.00 – Impreza regionalna z oprawą muzyczną; konkursy; wręczanie pucharów i nagród oraz 

upominków ufundowanych przez Sponsorów.  

   

Dzień czwarty – niedziela 15.05.2016 r. 

godz. 8.00-10.30 – śniadanie 

godz. 11.00-12.00 – pożegnanie uczestników i wykwaterowanie 

 

Życzymy udanej zabawy! 


