
P Ř I  H L Á Š K A

115 let Autoklubu
Liberec

12. – 13.9 2020

12.9.2020

dopoledne

Liberecký okruh – jízda okolo liberecké přehrady

odpoledne                           

Autokemp Liberec – soutěž techniky jízdy 

*nehodící se škrtněte



                                  a nejen to

13.9.2020

Návštěva libereckého podzemí a Muzea hasičské techniky v Chrastavě

                        

Možno se přihlásit jen na jeden den.

115 let Autoklubu Liberec

Datum:    12.9.2020        ANO     NE  * 
                 13.9.2020        ANO     NE  *           

  Místo konání:  LIBEREC

SOUTĚŽNÍ POSÁDKA

ŘIDIČ: ................................................................................. Dat. narození: ………………….

Člen klubu: ...............................................................................................................................
(název klubu vč. místa)

Adresa: ..................................................................................................... PSČ: ........................

Telefon (fax, e-mail): ..................................................................................................................

SPOLUJEZDEC: ................................................................. Dat. narození: …………………

Počet dalších členů posádky: .....................................................................................................

SOUTĚŽNÍ VOZIDLO

Značka/typ: .......................................................................... Rok výroby: ...............................

Obsah motoru: (cm3) ..............Výkon: (HP/kW) ……….....  Max rychlost: (km/h) ….....................

Další údaje o vozidle: .................................................................................................................
(Nepovinné – různé zajímavosti, renovace, počet ujetých km apod.)

Startovné 12.9.2020:            250,- Kč                poplatek za osobu:         100,- Kč
                  13.9.2020:                0                        poplatek za osobu:         100,- Kč

Ubytování:            od …………       do…………           cena: 250,-Kč/noc
(nutno nahlásit do 30.6.2020)

*nehodící se škrtněte



Strava:  oběd 12.9.         ano      ne*                cena: 150,-Kč
       večeře 12.9.         ano      ne*                cena: 130,-Kč
     snídaně 13.9.         ano      ne*                cena: 100,-Kč

                oběd 13.9.         ano      ne*                cena:150,-Kč

Povinná záloha:  350,- Kč na první den akce a 100Kč na druhý den 
zašlete na účet:  673 509 223/0300
(bez zaslané zálohy bube přihláška evidována jako nekompletní a nemusí býti zaregistrována)

PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme, že jsme se seznámili s propozicemi a zbývající vklad (nad rámec zálohy)  uhradíme 
při prezenci. 
Jsme si vědomi, že se účastníme výše uvedené soutěže na vlastní nebezpečí, budeme se
řídit sportovními řády, propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých
členu posádky nebo vozidla, nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody.

V ..................................... dne ............................. Podpis účastníka:

Přihlášku zašlete nejpozději do 30.6.2020

Elektronicky na e-adresu:  autoklubliberec@seznam.cz

Webové stránky: www.autoklubliberec.cz
Poštou na adresu: Autoklub Liberec, Letná 873/32c, 46001 Liberec Pavlovice

*nehodící se škrtněte

mailto:autoklubliberec@seznam.cz

