KLUBOWICZE/ZLOTY

ZLOT POLO KLUB POLSKA

Szósty
Zlot PKP

„My tu jeszcze powrócimy, nie za rok, no to za dwa…” – brzmią słowa starej harcerskiej piosenki. Zapewne
podobnie myśleli klubowicze VW Polo Klub Polska, kiedy w 2009 roku rozjeżdżali się do domów po zakończeniu
IV Ogólnopolskiego Zlotu PKP. Nie minęły dwa lata, a kolejny raz ciszę i spokój zalesionych terenów Centrum
Zdrowia i Relaksu Verano w Ślesinie zakłóciły pomruki silników Volkswagenów Polo.
Już po raz szósty grupa sympatyków wspomnianego modelu VW zorganizowała ogólnopolski zlot tych
samochodów. Tym razem spotkali się podczas długiego weekendu majowego (30.04 – 3.05. 2011 r.).
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W Polo Klub Polska jest nieformalną organizacją skupiającą w swoich szeregach
użytkowników i miłośników VW Polo.
Idea jego powstania narodziła się w 2004 roku, kiedy z inicjatywy kilku przyjaciół powstało forum internetowe, które przyciągać
zaczęło mnóstwo użytkowników, stając w ogromną
skarbnicą wiedzy na temat
„mniejszego brata Golfa”.
Plany i marzenia miłośników „polówek” stały się rzeczywistością. Popularność
witryny internetowej przerosła najśmielsze oczekiwania jej założycieli. W chwili obecnej klub reprezentowany jest w kraju i za granicą przez blisko 11.000 użytkowników forum oraz ponad 600 aktywnych klubo-
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wiczów. Liczba ta z miesiąca na miesiąc wzrasta.
Ktoś zapyta – co czyni z nas
szczególną
społeczność?
Fakt, iż klubowiczów łączą
nie tylko tematy związane z
motoryzacją, to także sprawy codzienne, z jakimi się
borykają. Promujemy bezinteresowną pomoc i to właśnie nas wyróżnia. Celem
naszych działań jest przyciągnięcie i zintegrowanie
jak największej liczby osób,
które będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami
związanymi z VW Polo. Najlepszą okazją są naturalnie
wspólne spotkania i imprezy okolicznościowe, zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie.
Jak wszystkie nasze dotychczasowe spotkania, tak i tegoroczne uważamy za niezwykle udane. Przygotowa-
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nia do zlotu rozpoczęły się
już pod koniec ubiegłego
roku. Daliśmy sobie czas na
spokojne negocjacje z ośrodkiem oraz na poszukiwania
partnerów zlotowych. Po raz
kolejny mogliśmy liczyć na
objęcie klubowego wydarzenia patronatem honorowym Miasta i Gminy Ślesin,
pod swoje skrzydła wzięła
nas również ślesińska policja, która pomogła nam zorganizować
widowiskowy
przejazd samochodów przez
miasto i okolice.
VW TRENDS, Auto Tuning
Świat, Portal Wielkopolski Wschodniej LM.PL oraz
„Kurier Koniński” to media, które zadbały o rozpowszechnienie informacji
o naszej imprezie, zaś firma Sitzcar, zajmująca się
szeroko rozumianym tapicerstwem samochodowym,

ufundowała upominek dla
zdobywcy tytułu Polo Zlotu.
Pogoda podczas tegorocznego spotkania dopisała i udało nam się rozegrać wszystkie zaplanowane konkursy i zabawy. I tak
panie próbowały swoich sił
w rzucie oponą, zaś panowie w rzucie felgą, wszyscy chętni natomiast mogli
zmierzyć się w turnieju tenisa stołowego, piłki nożnej
czy siatkowej. Pełen emocji
konkurs dla par odbył się w
romantycznej scenerii klubowego ogniska na plaży.
Nie obyło się również bez
sprawdzenia swych umiejętności na placu manewrowym oraz w nietypowej
dyscyplinie, zwanej megarowerkiem, która polega na
przejechaniu slalomu na rowerku dziecięcym.
Uczestnicy zlotu mogli sta-
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Podczas zlotu wybraliśmy 3 najładniejsze auta zlotu, każde z nich jest na swój sposób wyjątkowe.
nąć w szranki jeszcze w
wielu innych konkurencjach
przygotowanych przez organizatorów. Po dniach pełnych wrażeń klubowicze odpoczywali podczas wieczornego karaoke lub smakując
pysznych potraw z grillowa.
By tradycji stało się zadość, podczas zlotu wzięliśmy udział w uroczystym,
eskortowanym przez policję
przejeździe ulicami Ślesina i
okolic. W tym roku pochwalić mogliśmy się ponadtrzydziestominutowym przejazdem kolumny blisko 50 samochodów.
Podczas uroczystego pożegnania klubowicze oddawali
głosy na najładniejsze Polo
zlotowe. W tym roku zostało nim Polo 6n ko zacka. Co
nas urzekło w jego „polówce”? Świeżo położony piękny czerwony perłowy lakier,
polerowane felgi od Audi,
prawie maksymalnie skręcony gwint… do tego sporo serca i pracy włożone w
samochód. Właściciel przyznaje, że jeszcze trochę pracy przed nim, ale i tak już
teraz samochód prezentuje
się nadzwyczaj dobrze.

4/2011

Warto nadmienić, iż w tym
roku konkurencja była naprawdę spora. Drugie miejsce zajął many polo i jego
piękne perłowofioletowe 6n,
obszyte wewnątrz skórą, z
polerowanymi „mercedesami” i – co najważniejsze –
z airride’em. Trzecie miejsce zajął vwkas18, który już

od wielu, wielu lat dłubie w
swoim 86c G40. Auto zachwyca dbałością o detale
oraz konsekwencją w przeprowadzanych
modyfikacjach. Zwycięskiej „trójce”
raz jeszcze serdecznie gratulujemy!
Cztery dni zlotowe wypełnione były licznymi zmaga-

niami konkursowymi i zabawą do białego rana. Mimo
upływającego czasu wciąż
żyjemy tamtymi wydarzeniami. Przed nami jeszcze
wiele przeróżnych kameralnych spotkań oraz imprez
– między innymi organizowany wraz z VW Polo Squadem I Ogólnopolski Piknik
VW Polo, a jednak już teraz
każdy z nas czeka na kolejny
ogólnopolski zlot.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących zlotu
oraz naszych dalszych działań znajdziecie pod adresem
http:///www.vwpolo-klub.pl
Serdecznie zapraszamy!

Najbardziej kolorowe auto zlotu
Agnieszka Puk
Fot. Klubowicze

Panie próbowały swoich sił w rzucie oponą, zaś
panowie w rzucie felgą
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