
 

                                 V POLSKI RAJD EKOLOGICZNY 

   Z KONFERENCJĄ NAUKOWĄ "VEHICLES OF THE FUTURE"   
w dniach 28 kwietnia - 2 maja 2018 r.   

na trasie Wrocław – Mińsk – Warszawa   

  

pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów  Mateusza 

Morawieckiego  
 

 
 

oraz pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej  

prof. Cezarego Madryasa 

  
   

 

Komunikat nr 2 
 

Odzew ze strony studentów oraz młodych (także Duchem) naukowców a także Tych Wszystkich, 

którym na sercu leży troska o dobro Rzeczypospolitej potwierdza ogromne zainteresowanie 

naszym przedsięwzięciem i świadczy o właściwym torze na drodze uświetnienia Jubileuszu  

Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę a także właściwego doboru celów realizacji 

naszego wspólnego przedsięwzięcia.   

 

    

    



 

W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba uczestników Rajdokonferencji na trasie Wrocław – 

Mińsk (Białoruś) – Warszawa oraz na poszczególnych etapach.   

  

1. Celem sprawnego przebiegu Rajdokonferencji organizuję odprawę dla wszystkich 

uczestników V Polskiego Rajdu Ekologicznego z Konferencją Naukową „Vehicles of the 

Future” w dniu 27.04.2018 r. w auli A-3 (budynek L-1) ul. Na Grobli 15 we Wrocławiu   

o godzinie 18:00.   

2. Celem odprawy będzie:   

- wyznaczenie osób funkcyjnych V Polskiego Rajdu Ekologicznego z Konferencją Naukową 

„Vehicles of the Future”;  

- dokładne omówienie harmonogramu - ze względu na bogaty program i szczupłość czasową - na 

poszczególnych etapach rajdowych, co wymaga precyzji i quasi doskonałej organizacji;  

- przekazanie paszportów wraz z wizami;  

- ustalenie miejsca w szyku pojazdów w kolumnie rajdowej oraz miejsca transportu osób bez 

pojazdów własnych (pasażerów);  

- przekazanie wytycznych dla kierujących wszystkimi pojazdami a także osób funkcyjnych;  

- Regulamin V Polskiego Rajdu Ekologicznego z Konferencją Naukową „Vehicles of the Future”; 

- logistyka tankowania pojazdów użytkowych.  

3. Osoby spoza Wrocławia proszę o kontakt na adres flow@pwr.edu.pl oraz do wiadomości 

mieczyslaw.strus@pwr.edu.pl celem rezerwacji i przydziału miejsc w hotelach na Ostrowie 

Tumskim i w okolicach.   

4. Osoby referujące w ramach V Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Vehicles of the Future”   

w m. Mińsk bardzo proszę o przesłanie tytułów wystąpień i streszczeń na adres: flow@pwr.edu.pl 

oraz do wiadomości mieczyslaw.strus@pwr.edu.pl.   

 

                                                        Prawicę mocno ściskam, 

                                                                                płk prof. Mieczysław Struś                                                                                                                                             

Komandor Rajdokonferencji 

    

    


