Pokud vyplňujete ručně tak prosím čitelně a hůlkovým písmem.

Závazná přihláška na Akci

Veterán Show Huť 2017
Datum konání akce: 29. 7. 2017
Uzávěrka přihlášek : 19. 7. 2017
Jméno a příjmení :
Adresa :
Telefon :

Email :

Typ vozidla (auto/moto) :

Rok výroby :

Značka :

Model :

SPZ :

MPZ :

Objem válců :

/ccm

Zajímavosti o vozidle (jednotlivé řádky oddělujte klávesou tab) :

Do soutěže budou přijata vozidla do r.v. 1989 jejichž technický stav bude v souladu s platnou legislativou a jejichž
majitelé při přejímce předloží platné doklady od vozidla a doklad o zákonném pojištění.
Vyplněnou přihlášku posílejte v elektronické podobě na email: meisner138@seznam.cz Po přijetí přihlášky a
zaregistrování platby vám bude odeslán email, ve kterém bude potvrzení o vaší registraci. V případě, že není možné
přihlášku poslat elektronicky tak, je ji možné vytisknout a poslat na adresu:
Veterán Show Huť , Huť 138, 468 26 Huť.
Výše účastnického poplatku činí 200 korun. Poplatek zahrnuje poukaz na malé občerstvení a volnou vstupenku pro
řidiče, upomínkové předměty s logem akce.
V případě, že se budete chtít z akce odhlásit, napište na uvedený email. Při odhlášení do 19. 7. 2017 činí storno
poplatek 50% startovného. Po 19. 7. 2017 při odhlášení propadá startovné v plné výši.
Ubytovat se je možno v nedalekém penzionu u špalků. Předkládám zde odkaz na jejich internetové stránky: penzion
u špalků. (http://jizerske-hory.ubytovani-penziony.net/hut/penzion-u-spalku)
Vyplněné přihlášky na uvedený email či adresu přihlášený souhlasí se všemi podmínkami akce, dále tímto
potvrzuje, že veškeré údaje vyplnil pravdivě. Uvedené údaje slouží výhradně pro potřeby organizátora akce a
nebudou poskytnuty třetím osobám. Účastník se zavazuje respektovat pokyny pořadatelů.
Jsem si vědom, že se zúčastním výše uvedeného podniku na vlastní nebezpečí,budu se řídit pravidly silničního
provozu a pokyny pořadatelů, a v případě poškození sebe, členů své posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích
vymáhat náhradu škody. Dále souhlasím se storno poplatkem při odhlášení z akce.

Datum :

Podpis :

