
 

                                                                    FORMULARZ REJESRACYJNY  
                                                                     1sza edycja POLARIS CAMP 

 

 
 

Wielki Wyścig Pakiet otwarty dla wszystkich pojazdów  

(z wyjątkiem Phoenix, Sawtooth, RZR 4 EPS 1000) 

Trasa w pełni off-road zajmująca więcej niż 3 godziny, wyraźnie  

oznakowana. W czasie przerw będzie można skorzystać ze 

strefy gastronomicznej. Po obiedzie druga przejażdżka po 

krótszej trasie. Opcja dla wszystkich poziomów umiejętności. 

 
QUAD, RANGER, RZR 

>> 280 zł 
 

Pasażer 

>> 120 zł 

 

> Cena obejmuje: 
 

 2 dni rajdu w 
sobotę i 
niedzielę 

 Obiad 

 Grill w sobotni 

wieczór 

 

 

 
 
 Niedzielne śniadanie 

 Parking w czasie imprezy 

 Powitalny prezent 

 Prezentacja nowych  

modeli Polaris 2016 

 Pamiątkowe zdjęcie

Trasa rekreacyjna Pakiet otwarty dla wszystkich pojazdów. 

Trasa nie sprawiająca trudności, zarówno po drogach utwardzonych jak 

i off-road. Rajd turystyczny jest inny każdego dnia. Liczba osób 

ograniczona do 50. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka grup. 

QUAD, RANGER, RZR 
>> 280 zł 
 

Pasażer 
>> 120 zł 

> Cena obejmuje: 
. 
 2 dni rajdu w 

sobotę i niedzielę 
 Obiad 

 Grill w sobotni 

wieczór 

 Niedzielne śniadanie 

 

 

 
 
 Parking w czasie imprezy 

 Powitalny prezent 

 Prezentacja nowych  

modeli Polaris 2016 

 Pamiątkowe zdjęcie

Uczestnicy bez quadów Dla wszystkich osób bez 

pojazdów, którzy nie będą pasażerami. Wszyscy chętni do wzięcia 

udziału w wydarzeniu. 

>> 120 zł  > Cena obejmuje: 

 Grill w sobotni  
wieczór  

 Powitalny prezent 

 
 

 Prezentacja nowych 
modeli Polaris 2016 

 Pamiątkowe zdjęcie 

 

 

KIEROWCA N° członkowski Klubu Polaris:                              Twój Dealer Polaris :    
 

Imię i nazwisko :   Data i miejsce urodzenia :    

 
Adres :    Kod pocztowy :    Miasto :    

 
N° Tel :   Em@il :    

 
N° prawa jazdy :   N° ubezpieczenia:    

 

POJAZD Marka :                 Model :                                                                                                       

 

Pojemność :     Rocznik :                 N° rejestracyjny :                            N° VIN :        
 

PASAŻER / UCZESTNIK  
 

Imię i nazwisko :   Data i miejsce urodzenia :    

 
N° Tel :   Em@il :         

 

TWOJA REJESTRACJA 
ZOSTANIE POTWIERDZONA  

E-MAILEM

WARUNKI REJESTRACJI POLARIS CAMP 
 

Polaris Camp jest imprezą zastrzeżona tylko dla członków Klubu Polaris. Pojazdy uczestników muszą być zarejestrowane i ubezpieczone. Wszyscy kierowcy muszą przestrzegać 

Regulaminu Klubu Polaris. W przypadku niebezpiecznego zachowania, kierowca pojazdu zostanie natychmiast usunięty z poligonu bez żadnej rekompensaty. Kierowca ponosi 

konsekwencje z powodu uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Anulowanie tej rejestracji przed 30 września, upoważnia do zwrotu 20% wpłaconej kwoty. Po 30 września nie ma zwrotu 

uiszczonej należności. 

Po zapoznaniu się z formularzem rejestracyjnym zgadzam się na uczestnictwo w Polaris Camp. Miejsce                                                             data                               
 

Podpis Uczestnika, jednoznaczny ze słowami « zgadzam się » 

 
Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.polarisatv.pl/klub 

 

 
  

  


