PRIHLÁŠKA
RETROMOTOVÍKEND 2022
Záväzne sa prihlasujem na podujatie RETROMOTOVÍKEND 2022 v dňoch 23.-25.09.2022.
Súčasne žiadam zabezpečiť ubytovanie pre: celkový počet ubytovaných osôb :
z toho deti do 8 rokov bez nároku na stravu a samostatné lôžko:

Vodič:

Spolujazdci:

meno:
priezvisko:
adresa:
kontakt: tel.
e-mail:

meno:
priezvisko:
adresa:

Údaje o vozidle/motocykli:
Značka, typ:

rok výroby :

Vyplnenú prihlášku spolu s aktuálnou fotografiou prihlasovaného vozidla zašlite e-mailom na adresu
frantisek.hrabcak@gmail.com v termíne najneskôr do 11.09.2022, inak usporiadateľ nezaručuje zabezpečenie
ubytovania a tiež možnosť zúčastniť sa podujatia. To platí aj pre prípad naplnenia limitu počtu účastníkov. Účasť
na podujatí bude usporiadateľom potvrdená e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške v termíne do
15.09.2022.
Štartovné pre dvoch členov posádky akceptovaného a usporiadateľom potvrdeného vozidla, prihláseného emailom v lehote do 11.09.2022, je vo výške 100 €/osoba a zahŕňa stravu, občerstvenie, ubytovanie počas celého
podujatia. Pre každého ďalšieho člena posádky a všetkých účastníkov prihlásených po tomto termíne je výška
štartovného 130 €. Deti do osem rokov bez nároku na stravu a lôžko zdarma.
Podujatie je určené predovšetkým pre vozidlá/motocykle vyrobené do roku 1970. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo nepripustiť na štart vozidlo/motocykel vyrobené po roku 1970 (výnimky udeľujú technickí komisári
podujatia) a tiež vozidlo/motocykel v zlom technickom, estetickom resp. historicky nesprávnom stave.
Účastníci sa zúčastňujú súťaže na vlastné nebezpečenstvo a sú si vedomí, že celé podujatie prebieha za plnej
premávky.
Vyhlásenie účastníka: Potvrdzujem svojim podpisom, že sa zúčastním na podujatí „RETROMOTOVÍKEND
2022“ na vlastné nebezpečenstvo a beriem na vedomie, že usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné
poškodenie vozidla, mojej osoby, alebo spolujazdcov, ani za škody spôsobené prevádzkou môjho vozidla
tretím osobám. Zároveň vyhlasujem, že v dobe konania podujatia budem mať uzavreté zákonné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a vozidlo bude mať platnú technickú a emisnú
kontrolu, resp. platný preukaz historického vozidla.

V ............................................... dňa..........................2022

________________________
podpis

