Sezon motocyklowy 2016 rozpocznie się w Iławie. Impreza
się rozpędza
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Kochasz motocykle? 16 kwietnia nie może Cię zabraknąć na Otwarciu Sezonu
Motocyklowego 2016.
W ubiegłym roku parking przy pływalni miejskiej z trudem pomieścił motocyklistów i obserwatorów
widowiskowego zlotu będącego symbolicznym otwarciem sezonu. Jak będzie tym razem?
Przekonamy się już w sobotę, 16 kwietnia. Jedno jest pewne: iławska impreza naprawdę się
rozpędza, a atrakcji z roku na rok jest coraz więcej.
- Otwarcie Sezonu Motocyklowego zainaugurujemy wspólnym przejazdem ulicami Iławy - zapowiada
Dariusz Ziółkowski, prezes Klubu Motocyklowego KM MOTONICI przy PTTK O/ Iława, główny
organizator wydarzenia. - Po powrocie na wszystkich motocyklistów oraz widzów będzie czekać
szereg atrakcji.
Nie zabraknie pokazu stuntu, który jest nieodzownym elementem imprezy. Kolejnym obowiązkowym
punktem programu będą ciekawe konkursy z cennymi motocyklowymi nagrodami. Organizatorzy
przewidują trzy konkursy i jedną niespodziankę.

- Ogromną atrakcją będzie pokaz "Darcie X-MOTO", czyli ekstremalny test odzieży motocyklowej i
demonstracja zniszczeń - dodaje Dariusz Ziółkowski. - Nie zabraknie pasjonatów starszych maszyn,
którzy będą mieli swój ,,retro kącik". Zapraszamy też wszystkich motocyklistów ciekawych, jaką moc
ma ich maszyna. Będzie można to sprawdzić na specjalnej hamowni.
Podczas zlotu swoją ofertę przedstawi też lokalna firma z Karasia, X-MOTO.EU, która zajmuje się
sprzedażą odzieży i akcesoriów motocyklowych. Nie zabraknie pokazów pierwszej pomocy w
wykonaniu motocyklowych ratowników z grupy Motoaktywni. W przerwie pomiędzy konkursami
swoje umiejętności zademonstruje też grupa Kidokan Aikido Iława.
Tradycyjnie uczestnicy imprezy mogą też liczyć na atrakcje muzyczne. Podczas zlotu odbędzie się
koncert zespołu Blues Station, a o resztę muzycznej oprawy zadba DJ WUJAS.
Będą też atrakcje dla najmłodszych (malowanie twarzy oraz darmowy dmuchany plac zabaw), a także
kulinarne. Organizatorzy przygotowali ponad 300 darmowych wlepek OSM 2016 do rozdania, będzie
także możliwość kupienia pamiątkowych koszulek i blach wydarzenia.
- Bardzo ważne: przyświecać nam będzie szczytny cel - dodaje Dariusz Ziółkowski. - Kwestować
będziemy dla Sebastiana. U chłopca stwierdzono przepuklinę oponowo-rdzeniową. Potrzebuje wózka
aktywnego do samodzielnego poruszania się, liczymy na Wasze wsparcie.
Szczegóły organizacyjne imprezy na załączonym plakacie.
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