
…pasja, bezpieczeństwo, 

zmotoryzowani niepełnosprawni…

Kato_Masters to kilka imprez i pokazów w jednej. 

W sobotę zapraszamy na konferencję poświęconą problematyce osób niepełnosprawnych, podczas 
której wysłuchamy prelekcji na temat obowiązujących przepisów, propozycji rozwiązań problemów dla 
zmotoryzowanych niepełnosprawnych oraz ofertę wózków inwalidzki nowej generacji. 
Sobota 22.06.2019. godz. 9.00 – Biblioteka Śląska w Katowicach Pl. Rady Europy 1.

W niedzielę w Katowicach Szopienicach będzie możliwość uczestnictwa w pokazach: BRD, udzielania 
pierwszej pomocy, symulacji dachowania, pojazdów zabytkowych oraz udziału w rajdzie nawigacyjno –
turystycznym „Ślązaczek” i KJS auto-slalomie„Kato_Masters”. 
Niedziela 23.06.2019. godz. 9.00 – 17.00 – Ośrodek Sportowy Szopienice, Katowice ul. 11-listopada

O szczegółach dotyczących udziału w imprezach samochodowych dowiecie się Państwo z regulaminów 
tych imprez, dostępnych od 4.06.2019 na stronie www.auto-slaski.katowice.pl
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Konferencja 
„Zmotoryzowani 

Niepełnosprawni”

 Celem organizacji konferencji pn „Zmotoryzowani 
Niepełnosprawni” jest przybliżenie środowiska 
motoryzacyjnego osobom z różnymi dysfunkcjami. 
Automobilklub Śląski od ponad czterdziestu lat swej 
95-letniej działalności, podejmuje się pracy z osobami 
niepełnosprawnymi. Dla tej grupy organizowane były 
imprezy motocyklowe, nadal są organizowane 
samochodowe rajdy turystyczno-nawigacyjne i inne 
ewenty mające na celu integrację środowisk 
i rehabilitację społeczną. 

 Dzięki prelekcjom zaproszonych przedstawicieli władz 
Policji, PFRON, MOPS etc. chcemy przybliżyć możliwości 
poznania problematyki i zdobywania środków.

 W niedzielę, następnego dnia, wszystkich uczestników 
konferencji zapraszamy do udziału w rajdzie 
nawigacyjnym „Ślązaczek”, w roli zarówno obserwatora 
jak i uczestnika. O tym zdecydować można w każdej 
chwili. O szczegółach organizacyjnych Rajdu Ślązaczek 
informujemy na www.auto-slaski.katowice.pl

Panele i dyskusja:

 Bezpieczeństwo na drodze osób 
niepełnosprawnych 

 Zmotoryzowani niepełnosprawni –
prawo o ruchu drogowym

 Niepełnosprawny a prawo jazdy

 Pierwsza pomoc podczas wypadku

 Integracja środowisk – rehabilitacja 
społeczna

 Programy i dofinansowanie dla 
zmotoryzowanych 
niepełnosprawnych

 Nowe technologie – prezentacja 
wózka inwalidzkiego nowej generacji
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Konkursowa Jazda Samochodem

Auto-Slalom

 Konkursowa Jazda Samochodem to impreza dla kierowców amatorów, zwłaszcza 

młodych, którzy po zdobyciu prawo jazdy chcą zdobywać doświadczenie za kierownicą. 

 Podczas tej imprezy odbędą się dwie próby sportowe, z których jedna to slalom, a druga 

to sprint. Każdą z nich uczestnik pokona czterokrotnie.

 Do udziału zapraszamy każdego kierowcę, który chce przetestować swoje umiejętności, 

poczuć adrenalinę w rywalizacji z innymi i sprawdzić się w udzielaniu pierwszej pomocy.

 Regulamin zawierający warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszenia dostępne są na 

stronie: www.auto-slaski.katowice.pl
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Partnerzy wydarzenia

Patronat medialny



organizator

Automobilklub Śląski

ul. Św. Stanisława 4, 40-014 Katowice

601 51 26 47

office@auto-slaski.katowice.pl

www.auto-slaski.katowice.pl

Automobilklub Śląski stale się rozwija i z czasem stał się 
instytucją zaufania publicznego. 

Od 95 lat istnienia, Automobilklub Śląski dowodzi, że jest to 
godny zaufania Klub, którego podstawę działalności nadal 
stanowi działalność statutowa, obejmująca sport motorowy, 
turystykę w tym caravaning i nawigację niepełnosprawnych 
oraz Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Szkolimy sędziów sportowych i sędziów zabezpieczenia 
imprez. Nasi instruktorzy prowadzą szkolenia w zakresie 
ratownictwa drogowego. Członkowie naszego 
Stowarzyszenia zawsze znajdą u nas dogodną dla siebie 
formę rozwoju zainteresowań. Organizujemy bowiem szereg 
imprez sportowych, zlotów turystycznych i pokazów min. 
licznej grupy właścicieli pojazdów zabytkowych. Z myślą o 
nich, w scenerii zabytkowej Kopalni Luiza w Zabrzu, powstało 
Muzeum Pojazdów Zabytkowych, do którego serdecznie 
zapraszamy. Można tam posłuchać wykładu o historii 
motoryzacji na przykładzie poszczególnych eksponatów 
wystawy.

Sztandarową imprezą naszego Klubu jest organizowany od 
1951 r. Rajd Wisły, który na przestrzeni tych lat miał różny 
charakter. Początkowo był rajdem turystycznym, który 
stopniowo przekształcał się w sportową rywalizację co raz to 
nowszych modeli samochodów. W ostatnich 20 latach 
stanowił rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Europy, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i 
Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM, zmienionego z 
czasem w Puchar Polski. Rajd Wisły cieszy się uznaniem nie 
tylko wśród kibiców ale i kilku już pokoleń zawodników, którzy 
zawsze licznie biorą w nim udział.

Dążeniem obecnych władz Automobilklubu Śląskiego jest 
szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego jak 
również promowanie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach.
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