PŘIHLÁŠKA–SOUTĚŽ ELEGANCE
HISTORICKÝCH VOZIDEL SOKOLOV
POŘÁDÁ MUZEUM TECHNIKY SOKOLOV ZA
PODPORY VCC KARLOVY VARY
2.8. – 4.8.2019
JEZDEC
Jméno a příjmení:

Tel.:

Bydliště:
Datum narození:

Člen klubu:

Email:
SPOLUJEZDEC
Jméno a příjmení:

Tel.:
VOZIDLO

AUTO
MOTO
Značka:

Typ:

Rok výroby:

Karoserie:

Objem:
Max.
rychlost:

Výkon:
SPZ(ZSPZ):

Zajímavost o vozidle:

Přejímka vozidel
Přejímka vozidel a zápis startujících bude probíhat v pátek od 16:00 hod do 20:00 hod a v sobotu od
07:30 do 08:20 hod na adrese: Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77, Sokolov 356 40 – budova
bývalého Kláštera Kapucínů.
Zde bude probíhat i parkování doprovodných vozidel a přívěsů. Zde budou zaparkovaná i soutěžící
vozidla. Jedná se o zabezpečený, střežený a uzamčený areál.

Přijedu s přívěsem

ANO

NE

Cena ubytování a startovné
V poplatku je zahrnuto ubytování, strava po celý průběh soutěže (pátek: večeře, sobota: svačina, oběd,
svačina, večeře, neděle: oběd), večeře je pouze pro ubytované, dále vstupné do připravených muzei,
příspěvek na ceny a hudbu.
Počet osob na ubytování je nutné uvést v přihlášce!

Pro posádky s dětmi bude startovné řešeno individuálně.

1 osoba
bez ubytování
(bez snídaně a večeře)
ParkHotel Sokolov
(snídaně a večeře 2krát)
Bez ubytování ale se
sobotní večeří a
společenským večerem

2 osoby

Dítě do
10ti let

Dítě do
18ti let

Každý
další
spolujezdec

700,-

1.400,-

indiv.

600,-

700-

2.140,-

4.280,-

indiv.

1900,-

2.140,-

900,-

1.800,-

indiv.

800,-

900,-

Příplatek ke startovnému pro vozidla auto
Příplatek ke startovnému pro vozidla moto

Počet osob:

200,- Kč/stroj
200,- Kč/stroj

Storno podmínky
V případě zrušení účasti soutěžících 1.7.2019 a později bude účtován storno poplatek ve výši 50% vkladu

Prohlášení: Jsem si vědom, že se zúčastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí,
budu se řídit propozicemi a pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, členů své posádky nebo
vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Dále souhlasím se storno poplatkem 50%
vkladu při odhlášení ze závodu 1.7.2019 a později.
V…………………………..…………………..…….dne………………
Podpis …………….………………………..……………….

