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A Bamako Roki Team 2013 év június 8-ai hétvégén a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány együttműködésével az 

écsi Rába Ring területén családi hétvégét, jótékonysági rendezvényt – ezen belül különböző autós- és motoros bemutatókat, 
színpadi műsort, mozgássérültek autóztatást és motoroztatást, amatőr ügyességi túraautó versenyt szeretnénk szervezni a 
város lakói és más, a rendezvényre a helyszínre érkező érdeklődő részére. 
 
A rendezvény célja, hogy a hétvégén rendezendő esemény a nézők és a résztvevők számára tartalmas programként 
szerepelhessen, elsősorban karitatív, segítő jellegű rendezvényként a mozgáskorlátozott és más okokból hátrányos 
helyzetben lévő emberek – főként gyermekek – részére egy megismételhetetlen és maradandó élményt nyújtson. 
 
A rendezvényre való felhívásnak előzetesen már több neves sportoló, önkéntes feladatokat vállaló személy is megtette 
szabadidejének, eszközeinek felajánlását, ami lehetővé teszi a rendezvény lebonyolítását. 
 

•OXXO Energy Team-Notheisz Attila,Király Gábor Rally 
•GFS OXXO Energy Team- Burkus Egon, Vogel Adrienn  
• OXXO Energy Truck Race Team - Kiss Norbert  
•Dragster, és Freestyle- Erdős Csaba 
•Dragbike-Matusik Andrea 
•Motor Freestyle- Kulman Miki 
•DCS Tuning Group-Domokos Csaba 
•KASZA MOTORSPORT- Harmat Imi, Pázsitka István LADA VFTS 
•Krupa Zoltán Rally SE. 
•Garmin Racing Team-Domonkos László 
•Takács Gábor – Nyéki József, Peugeot 206RC  
•Olaszkocsi SE, Fiat Seicento Kit Car 
•Szász Motorsport SE, F3000 

•Levota Motorsport, Ifj. Levota Sándor 
•Vonyarcvashegyi 4X4 Offroad Club 
•DragStar Klub Hunland 
•Késmárki Gábor- Lada Competizione 
•Peszeki Zoltán speaker 
•Müller Attila speaker 
•Zorall együttes  
•Nick Árpád erőművész 
•Sinka Zsolt - világrekorder erőemelő 
 
 
 

Korábbi kapcsolataink révén a budapesti PETŐ INTÉZET, a miskolci KOSZTYU ÁDÁM EMLÉKÉRE A LEUKÉMIÁS 
DAGANATOS ÉS ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY,és a DOWN ALAPÍTVÁNY 
KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÉS HALMOZOTTAN SÉRÜLT GYERMEKEIÉRT örömmel fogadta a felkínált 
lehetőséget, amely szerint – az Önök esetleges támogató jellegű hozzájárulásával – az alapítvány illetve az intézet által 
gondozott, hátrányos helyzetű és más okból rászoruló fiatalok részére ilyen páratlan eseményen vehetnének részt. 
 
Tekintettel a rendezvény karitatív jellegére, a rendezőség a lebonyolítást non-profit módon kívánja megvalósítani, a befolyt 
belépőjegyek ára és egyéb befolyt díjak az alapítvány és az intézet részére kerül felajánlásra. 
 
A rendezvény megrendezése a verseny-szervezésben tapasztalt személyek közreműködésével történik. A korábban már a 
BAMAKO ROKI TEAM által szervezett, hasonlóan karitatív jellegű rendezvény mintájára kívánjuk megtenni a hétvége 
lebonyolítását. 
 

A rendezvény főtámogatója az OXXO Racing Team 

 
Belépőjegy: 990ft 
Családi belépő: 2490ft 
Gyerekeknek díjtalan (10 éves korig) 
 
 
Gereg Márk                                                                                                    Talabér Attila 
BAMAKO ROKI TEAM  Infó:06209836055                                                        www.oxxoracing.hu  
www.bamakorokiteam.hu 
bamakorokiteam@totalcar.hu 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bamakorokiteam.hu&h=_AQFCCsb3&s=1

