
 

 

JuŜ po raz dziewiąty mamy przyjemność współtworzyć z Automobilklubem Włocławskim 
samochodowy Rajd Brügmann. Impreza ta, zrzeszająca coraz większą liczbę uczestników i wiernych 
fanów, ewoluuje, oferując nowe atrakcje, trasy a takŜe … nagrody. Dla nas – generalnego sponsora – 
Brügmann SA, rajd jest stałym elementem wpisanym w kalendarz imprez sponsorowanych. Jest 
wydarzeniem waŜnym, na które czekamy i któremu jesteśmy oddani. W tym roku – po nagrodzie z 
ósmej edycji, którą było zafundowanie wyjazdu na wyścig F1 – mieliśmy nie lada trudne zadanie. 
ZaleŜało nam, aby tegoroczna nagroda  niczym nie ustępowała tej z 2010 roku. Dlatego teŜ 
zdecydowaliśmy się na zakup pakietów Vivabox Extreme. 

Zestawy Vivabox Extreme zawierają Certyfikaty Podarunkowe, który naleŜy wymienić na 
jedną z wyjątkowo emocjonujących atrakcji opisanych w dołączonych Przewodnikach. Obdarowana 
osoba będzie mogła wybrać jedną z oferowanych przygód (wystarczy tylko zatelefonować do 
Usługodawcy, powołać się na zestaw Vivabox Extreme i ustalić dogodny termin jej realizacji. Data 
waŜności certyfikatu: 31.03.2012).  

I tak oto Zwycięzcy w Klasyfikacji Generalnej IX Rajdu Brügmann, będą mogli skorzystać 
m.in. z: 

• WypoŜyczenia samochodu Lamborghini Gallardo i przejaŜdŜki po torze rajdowym, 
• Katapulty powietrznej dla 3 osób, 
• Wyprawy morskiej na pontonie dla 1 osoby,  
• Skuterów śnieŜnych (eskapada w zaleŜności od terenu przez góry lub lasy, zakończona 

ogniskiem), 
• Czarteru łodzi Ŝeglowej ze sternikiem na 1 dzień dla 1 - 5 osób, 
• Skoku na bungee (oferta dla 3 osób), 
• Skoku na siatkę (oferta dla 3 osób),  
• Weekendowego Windsurfingowego kursu grupowego z wypoŜyczeniem sprzętu gratis, 
• Bitwy paintballowych dla grup do 10 osób, 
• Skoku spadochronowego w tandemie, 
• Lotu szybowcem, 
• Lotu balonem 

i wielu innych atrakcji. 
 
 Pozostaje mi zachęcić Wszystkich do uczestnictwa w IX Rajdzie Brügmann i Ŝyczyć udanej, 
sportowej rywalizacji i niezapomnianych wraŜeń. 
Zapraszam serdecznie! - 1 października 2011 roku, na plac parkingowy Hali Mistrzów we Włocławku. 
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