
INFORMATOR ZLOTOWY, DLA UCZESTNIKÓW XI OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU 

CARAVANINGOWEGO W POZNANIU 

 

Drodzy zlotowicze 

Witamy Was serdecznie, na XI Ogólnopolskim Zlocie Caravaningowym i dziękujemy, że 

jesteście z nami. Mamy nadzieję, że to będą dla Państwa trzy niezapomniane dni, a Zlot oraz targi 

Caravans Salon Poland, zapiszą się w Państwa Pamięci na długo.  

Poniższy informator, powinien ułatwić Państwu poruszanie się po terenie targów oraz dostarczyć 

wszelkich potrzebnych informacji.  

WJAZD NA ZLOT  

Piątek 02.10.2020– od 8:00 do 24:00 – Brama numer 7 (wjazd od ulicy Bukowskiej)  

UWAGA: numer zakupionej parceli znajduje się na pobranym dokumencie wjazdu nad kodem QR – 

parkujemy na swojej parceli! 

Sobota– 21-22.09.2019 – od 8:00 do 20:00 – Brama nr 7 (wjazd od ulicy Bukowskiej) 

Przy wjeździe każda załoga otrzyma Pakiet Zlotowy (identyfikator, mapa zlotu z zaznaczonymi 

prądem i wodą, voucher na poczęstunek na wieczór) 

Poruszanie się po targach i Poznaniu: Wjazdówka oraz bilet na zlot dla osoby towarzyszącej (pobrany 

na podstawie kodu rabatowego przesłanego przez nas mailowo)– uprawniają Państwa do zwiedzania 

ekspozycji targów Caravans Salon w Pawilonach 3 i 3A, oraz do wielokrotnego 

wchodzenia/wychodzenia na teren MTP. Wejście, które będzie czynne 24 godziny na dobę to Hol 

Wschodni.  

SPOTKANIE ORGANZIACYJNE DLA ZLOTOWICZÓW: PIĄTEK GODZINA 15:00 – SCENA W STREFIE 

PRELEKCJI – pawilon 3A 

WIECZÓR INTEGRACYJNY – PIĄTEK 02.10.2020 od 19:30 

Obecność na Zlocie uprawnia Państwa do udziału w piątkowym wieczorze integracyjnym – 2 osoby. 

Odbędzie się on na dziedzińcu restauracji Garden City na terenie tragów (pawilon PCC/15).  

Każda załoga w pakiecie zlotowym otrzyma voucher na 2 kiełbaski/coś bezmięsnego oraz 2 piwa.  

Udział dodatkowych osób z załogi jest bezpłatny, ale wtedy jedzenie i napoje będzie trzeba nabyć w 

Garden City.  

ZACHĘCAMY DO PEŁNEGO WYKORZYSTANIA CZASU SPĘDZONEGO NA TARGACH CARAVANS SALON 

POLAND  

 



ATRAKCJE TARGÓW 

Również z myślą o Was, drodzy zlotowicze, przygotowaliśmy ciekawy program spotkań i wystąpień z 

naszymi gośćmi (program znajduje się poniżej w formie graficznej). 

LISTA NASZYCH GOŚCI WRAZ Z OPISAMI: TUTAJ  

W tym roku mamy na targach aż kilkanaście premier kamperów i przyczep oraz premiery dwóch 

marek, które wcześniej nie miały w Polsce swoich dystrybucji: Concorde oraz Niesmann+Bischoff  

LISTA PREMIER NA TARGACH: TUTAJ  

LISTA WYSTAWCÓW: TUTAJ  

 

 

PRĄD, WODA, ZRZUT NIECZYSTOŚCI  

Na terenie zlotu rozmieszczonych zostanie 6 rozdzielni prądu oraz 3 punkty z bieżącą wodą.  

Ze względu na rozmieszczenie rozdzielni prądu zalecamy posiadanie przedłużacza 20-30 m w 

kamperze/przyczepie. 

Prysznice i sanitariaty, znajduję się w Holu Wschodnim MTP. – dostępne w godzinach gdy nie ma 

zwiedzających (zalecamy korzystanie wieczorem po 18:00 lub rano do 10:00) 

Miejsce zrzutu nieczystości – urządzenie Camper System będzie znajdować się w okolicy narożnika 

pawilonu 3A.  

Sugerujemy zrzut nieczystości w godzinach popołudniowych lub wieczornych (po 18, po 

zakończeniu imprez targowych – wtedy poruszanie się po parkingach jest bardziej swobodne).   

 

INFORMACJE I POMOC DLA ZLOTOWICZÓW 

Michał Dublaga : +48 538 190 024 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/Goście_na_Caravans_Salon
https://bit.ly/Premiery_na_Caravans_Salon
https://bit.ly/Wystawcy_na_Caravans_Salon


PROGRAM STREFY WYKŁADOWEJ W PAWILONIE 3A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa poglądowa rozmieszczenia parceli  

 


