
ZAPROSZENIE 
Automobilklub Toruński serdecznie zaprasza Wszystkich na „RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” 

który odbędzie się w dniach 3~4 listopada 2018 roku.

Program „RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI”

3 listopada – „Wieczornica Niepodległościowa” - godzina 18:00-20:00

„Wieczornica Niepodległościowa” będzie spotkaniem zaproszonych żołnierzy kombatantów ze 
Stowarzyszenia Artylerzystów, uczniów klas mundurowych i harcerzy z ZHP i ZHR przy wspólnym 
ognisku. Spotkanie obejmuje opowiadania świadków historii skierowane do uczestników, a w szczególności 
do dzieci i młodzieży, mające na celu przywrócenie etosu żołnierza Wojska Polskiego oraz przedstawienie 
tradycji niepodległościowych regionu Kujawsko - Pomorskiego. 

Wyżywieniem podczas wieczornicy będzie grochówka wojskowa, chleb ze smalcem i kiełbasa z 
ogniska przy którym odbędzie się to wydarzenie. 
Miejsce:   Majdan Fort IV.     Ilość osób: około 50-60 osób.

4 listopada – Piknik Patriotyczny w Forcie IV
 

Dzień otwarty Fortu IV w godzinach 12:00-17:00
            Piknik patriotyczny w Forcie IV, gdzie odbędzie się ceremonia zakończenia „RAJDU 
NIEPODLEGŁOŚCI” odbędzie się w Dzień Otwarty Twierdzy Toruń FORT IV – Piknik Patriotyczny dla 
mieszkańców. W programie przewidziano pokaz pojazdów militarnych, wystawę poświęconą ruchom 
narodowowyzwoleńczym regionu i spotkanie z opowieściami o historii, zwiedzanie fortu z przewodnikami, 
wystawę „Z wojskiem bezpieczniej” promującą etos żołnierza polskiego, obecność Polski w NATO oraz 
rozwijanie zainteresowań młodzieży klas mundurowych – wszystko na terenie zaadaptowanego obiektu po 
militarnego wpisanego na listę zabytków i prowadzącego od 2000 roku zajęcia historyczno - edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży, turystów i mieszkańców Torunia.
 
Liczba uczestników rajdu i zlotu pojazdów militarnych : około 100 osób
Liczba uczestników otwartej części dla mieszkańców około 200-300 osób. 
 



PLAN PIKNIKU: 
TorToruń - RALLYCROSS

07:00 – 08:30 Przyjmowanie zgłoszeń uczestników „RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI” - TorToruń
07:00 – 08:30 BK
08:15 Pierwsze Posiedzenie ZSS
08:40 Wywieszenie listy startowej 
08:45 Odprawa uczestników 
09:00 Zapoznanie z Trasą. Po zapoznaniu z trasą, start pierwszego uczestnika rajdu. 
15:30 II posiedzenie ZSS 
16:00 Ogłoszenie wyników „RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI” i rozdanie nagród –

TWIERDZA TORUŃ Fort IV, ul. Chrobrego 86

TWIERDZA TORUŃ Fort IV
12:00   Rozpoczęcie pikniku – zlot pojazdów militarnych na Placu Broni 
13:00   I i II grupa około 30-40 osób - zwiedzanie z przewodnikiem w stroju historycznym – Fortu i

wystawy  
14:30   III i IV grupa około 30-40 osób - zwiedzanie z przewodnikiem w stroju historycznym – 

Fortu i wystawy  
15:30   V i VI grupa około 30-40 osób - zwiedzanie z przewodnikiem w stroju historycznym – Fortu 

i wystawy  
17:00  zakończenie pikniku
 
Dla uczestników rajdu oraz zlotu pojazdów militarnych przewidziana jest kiełbaska z grilla , grochówka oraz 
chleb ze smalcem.
Dla uczestników części otwartej czyli mieszkańców pikniku posiłek w postaci grochówki wojskowej. 
 

Informacja dla uczestników rajdu
Rajd odbędzie się po torze rallycrosowym ze wszystkimi elementami asfaltowymi i 

szutrowymi. Zaplanowanych jest od 5 do 7 odcinków. Ilość odcinków uzależniona jest od ilości 
uczestników. Jeden odcinek składa się z trzech pełnych okrążeń toru rallycrossowego. 
Start uczestników co 30 sekund. Na torze morze znajdować się maksymalnie trzech uczestników. 
„RAJD NIEPODLEGŁOŚCI” jest 4 rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Torunia pod 
Patronatem Prezydenta Miasta Torunia - Michała Zaleskiego. 

Zapraszam Wszystkich do uczestnictwa w imprezie oraz do sportowej rywalizacji.

      Prezes
Automobilklubu Toruńskiego 

Jan Balcerak


