VETERAN CAR CLUB KARLOVY VARY V AČR
PŘ I H L Á Š K A

20. KARLOVARSKÁ SPA RESORT SANSSOUCI
VETERAN RALLYE
30. 7. – 2. 8. 2020
JEZDEC: Jméno a příjmení…....….…………..………………..……............…

………………..…………….

Bydliště………………………………………...…………………..……… Datum narození……...…………...
Člen klubu…….………………..……

Email:………………………………………………………

SPOLUJEZDEC: Jméno a příjmení…….….……………………………………
VOZIDLO:

AUTO

MOTO

………………………………

K PŘIHLÁŠCE PŘILOŽTE FOTOGRAFII VOZIDLA!!!

Značka………………………………, typ…………………………………….........., rok výroby…………….………,
karoserie………………………… , objem…………......…cm3, výkon…...........….kW/PS,
max. rychlost……...km/h, SPZ (ZSPZ) ………………….. , zajímavosti o vozidle……..…………………….
……………………………..………………………………………………………………………………………………
Přejímka vozidel (parkoviště Hotelu Marttel) proběhne pouze ve čtvrtek 30. 7. 2020 od 15:00 do 19:00 hod.
Vozidla přistavená v jiné dny nebudou do závodu připuštěna.
Přijedu s přívěsem (nehodící se šktněte)

ANO

NE

Startovné a ubytování: vyplňte počet osob
V poplatku je zahrnuto ubytování (včetně snídaní), startovné, strava po celý průběh závodu (čtvrtek: svačina, večeře,
pátek: svačina, oběd,svačina, večeře, sobota: svačina, oběd, svačina, večeře, neděle: oběd), vstupné, příspěvek na
ceny a hudbu.

Pro posádky s dětmi bude startovné řešeno individuálně.
Typ

A
B

1 osoba

bez ubytování
(bez snídaně)
Spa Resort Sanssouci – Green House,
Karlovy Vary (se snídaní)

2 osoby

Dítě do
10ti let

Každý další
spolujezdec

2 400,-

4 200,-

1 400,-

1 800,-

7 000,-

10 800,-

3 900,-

5 100,-

Počet
osob

Jestliže se přihlášení účastníci nebudou moci z nějakého důvodu závodu zúčastnit a neomluví se do středy 29. 7.
do 9:00 hod u sl. Toušové tel.: +420 608 960 812, nebude jim vrácen vklad do závodu.
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 23. 7.
a později.

Souhlas se zpracování osobních údajů nutné pro zajištění řádného chodu závodu
V rámci akce KARLOVARSKÁ SPA RESORT SANSSOUCI VETERAN RALLYE dochází za účelem zajištění jejího řádného chodu ke zpracování osobních údajů účastníků.
Organizátor závodu Veteran Car Club Karlovy Vary v AČR, Šafaříkova 681, 363 01 Ostrov, IČO 69968241 využívá sdělené osobní údaje zejména k identifikaci
soutěžících, informování o organizaci, případných organizačních změnách, průběhu a vyhodnocení akce, jakož i ke statistickým účelům a ke sdělování dalších
informací souvisejících s konáním akce.
Svým podpisem uděluji organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:
1) identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, titul, datum narození, 2) kontaktní údaje, tj. telefon, emailová adresa, kontaktní adresa
Dále účastník uděluje souhlas k pořízení obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho závodního vozu v průběhu
závodu nebo bezprostředně před ním či po něm. Souhlas se vztahuje i na použití k vlastní propagaci organizátora akce a to bez nároku účastníka na honorář.
Účastník uděluje ve výše uvedených případech souhlas svobodně, což stvrzuje svým podpisem. Souhlas může kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

V…………………………..…………………..…….dne………………

Podpis: …………….………………………..……………….

