
Zlot był przedsięwzięciem skierowanym do 

klientów sieci Subaru Import Polska oraz 

miłośników marki. Już od 12 lat zlotowicze 

spotykają się, aby spędzić wiosenny długi 

weekend we wspólnym gronie oraz wspania-

łej, rodzinnej atmosferze. Integracja klientów 

SIP oraz rzeszy fanów marki nie jest jedy-

nym celem Zlotu. Od samego początku jedną 

z głównych idei przyświecających imprezie 

jest zaprezentowanie uczestnikom pięknych 

i urokliwych zakątków Polski.

Podczas XIII Zlotu Plejad zlotowicze zapo-

znali się bliżej z województwem zachodnio-

pomorskim. Głównym i niezaprzeczalnym 

atutem tego obszaru są wyjątkowe walory 

naturalne, z najbardziej znanymi piaszczy-

stymi plażami wybrzeża Morza Bałtyckiego. 

Pomorze Zachodnie to piękne lasy i parki, 

a także akweny wodne – rzeki, jeziora, Zalew 

Szczeciński – które przyciągają miłośników 

takich dyscyplin, jak żeglarstwo, kajakarstwo, 

windsurfing czy nurkowanie. Województwo 

zachodniopomorskie wyróżnia się ogromną 

liczbą obiektów sakralnych, są tu malutkie 

wiejskie kościółki i kapliczki oraz duże obiekty 

katedralne.

Dzień pierwszy Zlotu upłynął na czynno-

ściach administracyjnych, podczas których 

uczestnicy rejestrowali się w Biurze Zlotu, 

poddawali samochody obowiązkowym ba-

daniom technicznym oraz przechodzili szko-

lenie z poprawnego odczytywania instrukcji 

zawartych w książkach drogowych.

Drugiego dnia z samego rana wyjechali na 

jedną z czterech wybranych tras. Na każdej 

z nich czekało całe mnóstwo ciekawych za-

dań, łamigłówek, prób sportowych i zręczno-

ściowych, ale przede wszystkim przepięknych 

i bardzo ciekawych miejsc do zwiedzenia. 

Trzeci dzień Zlotu to drugi (a  zarazem 

ostatni) dzień zmagań. Tym razem uczest-

nicy zgodnie z planem pojawili się na mecie 

wczesnym popołudniem, aby móc jeszcze 

odpocząć, odświeżyć się i pojawić wieczorem 

na ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród 

i dyskotece, która kończyła całe wydarzenie.

Do dyspozycji organizator przygotował 

cztery znane już rodzaje tras:

 � Szosowa – trasa dla osób, które chciały po-

czuć emocje najbliższe tym z prawdziwych 

odcinków rajdowych. Tutaj nie było miej-

sca na błędy techniczne. O zwycięstwie 

mogły zdecydować nawet ułamki sekund. 

 � Terenowa to kwintesencja tego, co off-ro-

adowcy lubią najbardziej. Grząskie drogi, 

strome podjazdy, rwąca rzeka świadczą do-

bitnie o jej charakterze. Była przewidziana 

głównie dla samochodów Subaru Forester.

 � Turystyczno-szosowa, wiodąca niemal 

w całości drogami asfaltowymi, przezna-

czona była dla osób, które najbardziej ce-

nią sobie turystyczne aspekty Zlotu Ple-

jad. Nastawiona głównie na zwiedzanie 

regionu i  liczne atrakcje dodatkowe, nie 

była jednak pozbawiona prób sportowych 

wykonywanych samochodem, by każdy 

turysta mógł choć przez chwilę poczuć się 

sportowcem. 

 � Turystyczno-terenowa to kolejna trasa 

przygotowana z  naciskiem na aspekty 

turystyczne, z  tym że w  dużej mierze 

prowadziła drogami nieutwardzonymi. 

To oraz fakt, że została ona dodatkowo 

urozmaicona kilkoma próbami off-

roadowymi, eliminowały możliwość 

zapisania się na nią właścicieli innych 

samochodów niż Subaru  XV, Subaru 

Forester czy Subaru Outback.

Jednak mimo bardziej zaciętej rywalizacji 

ani na trasie szosowej, ani na terenowej nie za-

brakło zwiedzania, pozasamochodowych prób 

zręcznościowych czy innych ciekawych zadań.

Końcowa impreza zorganizowana została 

w niesamowitej scenerii. Namiot rozłożono 

na plaży, nad samym brzegiem morza. Od 

strony morza namiot był otwarty, więc uczest-

nicy mieli okazję podziwiać zachód słońca. 

Wspaniałe towarzystwo, pyszne jedzenie 

i trunki, które o tej porze nie były już zaka-

zane, sprawiły, że zabawa trwała do białego 

rana. Atmosferę podgrzewało też oczekiwanie 

na wyniki, które prezes zarządu Subaru Import 

Polska Sp. z o.o. Witold Rogalski wraz z Rafa-

łem Martonem ogłosili dopiero po północy. 

Tak dobiegły końca kolejne udane Plejady.

XIII Zlot Plejad odbył się 26–28 maja 2016 r. w Dźwirzynie. Miejscowość położona jest 13 km od Kołobrzegu, 
między brzegiem Bałtyku a jeziorem Resko Przymorskie, nad cieśniną łączącą te wody, zwaną Kanałem Resko.
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