, Košická 1320, 356 01 Sokolov, e-mail: motosraz155@ email.cz,
Základní informace k akci Motosraz 155 2017:
termín: 25. – 27. 8. 2017
místo: areál Ranč Vránov u Sokolova
v ceně: 3 dny zážitků, pronájem prostoru pro pořádání akce a místo pro stan, strava poskytnuta
částečně, bohatý program akce, triko, podíl na charitativní sekci „Motosraz 155 pomáhá“.
nutné s sebou: stan a ostatní vybavení dle potřeby
Veškeré bližší informace o programu akce budou zveřejňovány na facebooku: Motosraz 155 z. s.
Co je potřeba k registraci:
1. Na e-mail: motosraz155@email.cz zaslat následující údaje:
 Příjmení a jméno
 Bydliště - město a stát
 Název zaměstnavatele
 Informaci, zdali přijedete s doprovodem (1 motorkář + 1 spolujezdec na 1 motorce), pokud
ano, pak příjmení a jméno doprovodu
 DATUM A PŘIBLIŽNOU HODINU PŘÍJEZDU
 Velikost trička (nezapomeňte na doprovod)
 Zdali jste se účastnili minulých ročníků
 Délka účasti – uvedení dnů (např. „pátek, sobota“, nebo „všechny tři dny“, atd.)
2. Po obdržení registračního kódu učinit platbu:
 700 Kč (1 motorkář na 1 motorce)
 1200 Kč (1 motorkář + 1 spolujezdec na 1 motorce) – nutné uhradit jednou platbou pod
jedním variabilním symbolem, tedy registračním kódem
na č. účtu:
 2701162116/2010 (pro platbu ze Slovenska: IBAN:CZ4220100000002701162116,
SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX)
 VS: registrační kód
Pravidla akce Motosraz 155 2017:
 Účastník akce si je vědom, že organizátor akce Motosraz 155 z. s., IČ: 05759251, nenese
odpovědnost za případnou škodu na zdraví či majetku vzniklou během akce Motosraz 155 2017.
Dále účastník akce prohlašuje a souhlasí s tím, že nebude vůči organizátorovi akce uplatňovat
nároky na náhradu škody, pokud by mu na akci škoda vznikla.
 Účastník akce se zavazuje, že bude v místě akce udržovat pořádek.
 V průběhu akce je přísně zakázáno užívání drog a není akceptována prezentace a prosazování
svých motoklubů či MC klubů apod. Účastník si je vědom toho, že pokud se takového chování
dopustí, může být pořadateli z akce vykázán bez nároku na vrácení účastnického poplatku či
jeho poměrné části.
 V průběhu celé akce je nutné řídit se pokyny pořadatelů.
 V případě nepřítomnosti registrovaného účastníka na akci není vrácen účastnický poplatek, ani
jeho poměrná část. Po registraci a uhrazení registračního poplatku není nárokován storno
poplatek. V obou těchto případech je registrační poplatek automaticky převeden do charitativní
sekce „Motosraz 155 pomáhá“.
 Uhrazením registračního poplatku se účastník zavazuje k dodržováním těchto pokynů pořadatele
akce a souhlasí s nimi.
Těšíme se na společné setkání, za realizační tým
Petr Materna, v. r.
předseda spolku
Motosraz 155 z. s.

Motosraz 155 z.s.

