
Plan / Schedule:
                                               Środa 6 Lipiec / Wednesday 6th of July
12.00 – 14.00 Przyjazd uczestników. Budowa 

układu.
arrival of participants, setting up 
of modules and building the track

14.00 – 18.00 Budowa układu. setting up of modules and 
building the track

18.00 – 20.00 Łączenie DCC launching DCC
19.00 – 21.00 Kolacja supper
21.00 – 22.00 Jazdy próbne beginning of trail rides

                                         Czwartek 7 Lipiec / Thursday 7th of July
9.00 Poczatek jazd rozkładowych beginning of scheduled rides
13.00-15.00 Obiad Dinner
15.00 – 19.00 Jazdy rozkładowe scheduled rides
19.00 – 20.00 Łączenie DCC launching DCC
19.00 – 21.00 Kolacja supper
21.00 – 22.00 Jazdy rozkładowe (opcja) scheduled rides (option)

                                               Piątek 8 Lipiec / Friday 8th of July
9.00 Poczatek jazd rozkładowych beginning of scheduled rides
13.00-15.00 Obiad Dinner
15.00 – 19.00 Jazdy rozkładowe

Udział publiczności
scheduled rides
time with audience

19.00 – 20.00 Łączenie DCC launching DCC
19.00 – 21.00 Kolacja supper
21.00 – 24.00 Jazdy rozkładowe (opcja)

Sesja nocna
scheduled rides (option)
Night session.

                                              Sobota 9 Lipiec / Saturday 9th of July
9.00 Poczatek jazd rozkładowych beginning of scheduled rides
13.00-15.00 Obiad Dinner
15.00 – 19.00 Jazdy rozkładowe

Udział publiczności
scheduled rides
time with audience

19.00 – 22.00 Kolacja I podsumowanie Supper and summarizing meeting

                                          Niedziela 10 Lipiec / Saturday 10th of July
9.00 Poczatek jazd rozkładowych beginning of scheduled rides
13.00 Lekki Obiad Lunch
14.00 Demontaż, wyjazd taking rest of modules apart
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