więcej niż hotel

XIV Zlot Plejad
tekst: JOANNA JANIK, koordynator Zlotu Plejad, Subaru Import Polska Sp. z o.o., zdjęcie: OSADA ŚNIEŻKA

Posiadasz samochód marki Subaru, ale czy wiesz, co w języku japońskim znaczy ta nazwa? Pierwsze znaczenie
to Plejady, zawarte w logo marki. Jest to gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka, odległa od nas o ok. 444 lata
świetlne, otoczona niebieską mgławicą, którą można obserwować nawet nieuzbrojonym okiem. Jednak Subaru
w języku japońskim oznacza jeszcze coś innego, ważniejszego – zjednoczenie. I właśnie to znaczenie legło u podstaw stworzenia wielkiego, wyjątkowego wydarzenia – Zlotu Plejad.
Już od 13 lat Subaru Import Polska organizuje imprezę, która
jednoczy posiadaczy i miłośników marki. Zlot Plejad od początku
organizowany jest według tej samej formuły. 1 kwietnia na
stronie zlotowej ogłaszane jest miejsce zlotu oraz uruchamiany
jest formularz rejestracyjny. W 2017 r. spotkamy się w okolicach
Karpacza, w sercu Sudetów Zachodnich. Mamy nadzieję, że liczne
atrakcje, które przygotowaliśmy, sprawią, że będzie to niezapomniany plejadowy weekend. Zlot tradycyjnie rozpocznie się
w Boże Ciało, które w tym roku wypada 15 czerwca, a zakończy
się w sobotni wieczór podczas imprezy finałowej.

Baza
Bazą XIV Zlotu Plejad będzie Osada Śnieżka w miejscowości
Łomnica. Dzięki licznym atrakcjom znajdującym się na terenie
ośrodka będziemy mogli wspólnie spędzić wolny czas w rodzinnej atmosferze. Osada jest malowniczo położona w Kotlinie
Jeleniogórskiej, u podnóża Karkonoszy, z przepięknym widokiem na ich najwyższy szczyt – Śnieżkę.

Program
W piątek i w sobotę załogi będą rywalizować na poszczególnych trasach, poruszając się według otrzymanych książek
drogowych, by dotrzeć do kolejnych wyznaczonych punktów,
gdzie będą czekać na nie próby sportowe, próby sprawnościowe
oraz zadania związane z odwiedzanymi na trasie ciekawymi
miejscami. Wszystkie próby są odpowiednio punktowane.
Oceniane jest także punktualne meldowanie się w kolejnych

Punktach Kontroli Czasu. Po zakończeniu drugiego dnia rywalizacji wieczorem odbędzie się huczna impreza kończąca
zlot, podczas której wręczymy nagrody najlepszym załogom.
Pragniemy także poinformować, że w tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy dwie nowe formy uczestnictwa w zlocie:
Apacz i Imprezowicz. Zostając Apaczem, masz możliwość obserwowania uczestników podczas rywalizacji na poszczególnych trasach. Dzięki specjalnie przygotowanej mapce dotrzesz
bez problemu do miejsc, w których rozgrywane będą próby
sportowe i sprawnościowe. Znajdziesz na niej również atrakcje
turystyczne dostępne dla aktywnych uczestników zlotu, które
możesz zwiedzić we własnym zakresie. Więcej szczegółów
o tych nowościach znajduje się na stronie zlot.subaru.pl.
Ziemia jeleniogórska to nie tylko wspaniała przyroda, ale także
liczne atrakcje turystyczne. Okoliczne zamki, pałace, ogrody, zabytki sakralne, muzea czy stare kopalnie to tylko niektóre z atrakcji
czekających na uczestników podczas XIV Zlotu Plejad. Zachęcamy
także do zapoznania się z legendą o tajemniczym karkonoskim
władcy – Duchu Gór Liczyrzepie. Jest on przedstawiany albo pod
postacią jelenia stojącego na tylnych nogach, albo jako stary
mężczyzna z długą białą brodą, w kapeluszu i długim płaszczu.
Ta druga wizja Ducha Gór, przedstawiona przez niemieckiego artystę Josefa Mandlera na obrazie Der Berggeist, inspirowała Johna
R.R. Tolkiena przy tworzeniu postaci czarodzieja
Gandalfa. Może i Wam uda się spotkać tajemniczego
władcę podczas przemierzania karkonoskich szlaków
w trakcie XIV Zlotu Plejad?
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