Program VI Zlotu Starych Traktorów w Łazach

Czwartek 20.06.2019

•

Od godz. 11:00 Zakwaterowania uczestników zlotu

•

10:00 – 18:00 Rejestracja w biurze zlotu – odbiór administracyjny dla wszystkich
uczestników zlotu, wydawania zestawów startowych

•

Przydział miejsc ekspozycyjnych, pokazy próbne na placu

•

20:00 ognisko – pierwsze spotkanie integracyjne przy muzyce, z doborowym
towarzystwem i przy przysmakach prawdziwego traktorzysty

Piątek 21.06.2019

•

12.00 - Uroczyste otwarcie imprezy z udziałem Burmistrz Mielna i innych zaproszonych
gości

•

14.00 – 18.00 – Wielka parada traktorowa czyli przejazd na trasie Łazy-Mielno-Łazy z
postojem na deptaku w Mielnie

•

15.30 – Uroczyste powitanie lata w gminie Mielno
Nasze traktory będą największą atrakcją tego dnia, w trakcie imprezy wybierzemy Miss
i Mister’a wśród traktorów. Dla uczestników przygotujemy poczęstunek oraz specjalne
atrakcje i wspólną zabawę z turystami na deptaku w samym sercu Gminy

•

18.00 – Powrót z Mielna do Łaz

•

19.30 – 21.30 – Traktor kocha plażę czyli pokazy sprawnościowe traktorów na plaży w
Łazach, przejazdy plażowe, wspólne zdjęcie o zachodzie słońca
Tylko w Łazach tak wyjątkowa sceneria, nigdzie indziej Wasze traktory nie będą tak
pięknie prezentować się na tle zachodzącego słońca nad Bałtykiem, wzbudzając zachwyt
i zazdrość licznie przybyłych turystów i mieszkańców

•

22.00 – 02.00 - Retro Bal w Holiday Camping Resort (obowiązują stroje z epoki)
Ten wieczór to czas prohibicji, podczas którego przeniesiemy się w klimat lat
dwudziestych, gdzie rządy mafii były na porządku dziennym a Wy poznacie smak
hazardu. Zapraszamy Was do kasyna, w którym wszystko jest prawdziwe, a jedynie
waluta, którą grać będziecie nosi namiastkę mistyfikacji. Będzie to okazja by zmierzyć
się z innymi traktorzystami w takich grach jak ruletka, poker Texas Holdem czy Black
Jack. Kto zachowa zimną krew, pokerową twarz i zgarnie najwięcej żetonów?

Gwiazdą wieczoru będzie niezastąpiony Krzysiek Czapla i jego saksofon a imprezę
poprowadzi znany i lubiany Pan Waldek.
Sobota 22.06.2019
•

12.00 – 16.00 – Wielki Turniej o tytuł Najlepszego Traktorzysty nad Bałtykiem na placu
zlotowym, gry i konkursy dla uczestników zlotu.
Takich konkurencji nie spotkacie na żadnej imprezie, tutaj wycisk dostają nie tylko
traktory ale sprawdzimy na co stać traktorzystów i traktorzystki. Pamiętajcie jednak, że
nie chodzi tylko o rywalizację ale przede wszystkim o świetną zabawę.

•

17.00 - 18.30 – Bałtyk kocha traktor czyli pokazy sprawnościowe na plaży w Łazach,
przejazdy plażowe

•

20.00 – 24.00 – Wieczór dobrego humoru z kabaretem 4 Fala. Duża dawkę śmiechu
zapewni najpopularniejszy kabaret w polskim Internecie 4 FALA znany z takich hitów jak
„Wieśka Tico” czy „Mój Passat robi we wsi szum” wystąpi tego wieczory na zlotowym
placu. Tego dnia wybierzemy też najpiękniejsza traktorzystkę i najatrakcyjniejszego traktorzystę podczas wyjątkowych wyborów MISS I MISTERA ZLOTU.
Gwarantujemy świetną zabawę dla wszystkich!

Niedziela 23.06.2018

•

11.00 – pokazy sprawnościowe na placu zlotowym, animacje dla traktorzystów i
publiczności

•

16.00 – Rozstrzygnięcie konkursów i zakończenie VI Zlotu Starych Traktorów w Łazach i
oficjalne zaproszenie wszystkich uczestników na VII Zlot Starych Traktorów w Łazach w
roku 2020.

