Здравейте,

Здравейте,

Ние – Виктор Цветков и Йоана Венева – от 8 г клас, сме „запалени“ по
автомобилите и организираме „Мотоклуб“ в ПМГ. В клуба ще се
изучават и ще се обсъждат характеристиките на автомобилите,
джиповете, камионите, мотоциклетите и другите превозни средства;
вътрешен и външен тунинг; ще се посещават автомобилни
мероприятия.
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Срещите ще се провеждат всеки понеделник от 15 часа в
конферентната зала на ПМГ.
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конферентната зала на ПМГ.

Каним всички, които се интересуват от автомобили, мотоциклети и
други превозни средства да се присъединят към нас!

Каним всички, които се интересуват от автомобили, мотоциклети и
други превозни средства да се присъединят към нас!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
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ИМЕ.................................................................................................................
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КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА..............................................................................
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