SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL VYSOČINA 2018
Vážení přátelé,
zveme Vás opět na sraz historických vozidel Vysočina 2018. Letošní XXV. ročník bude součástí
projektu Re:publika 1918–2018 jako připomínka stého výročí vzniku Československa, který bude
pořádán v areálu brněnského výstaviště. Setkání proto zahájíme v sobotu 26. 5. 2018 ráno u
hlavního vstupu do BVV při ulici Hlinky. Po organizační přejímce vyrazíme v 10:00 do první etapy,
která bude ukončena ve Velké Bíteši, kde si mohou účastníci akce zajistit sami oběd. Start druhé
etapy z Velké Bíteše zakončíme tradičně u Nového Města na Moravě. Stejně jako v předchozích
letech budeme ubytováni v rekreačním středisku ZO OS KOVO ŽĎAS. Zde je pro účastníky
přichystáno odpoledne u ohně s opékáním špekáčků. Akci ukončíme společnou večeří. Žádáme
účastníky srazu, aby respektovali pokyny pořadatelů. Časový plán upřesníme na www
stránkách klubu (viz odkaz níže). Pořadatelé srazu se těší na společné, s Vámi příjemně prožité
setkání.
Startovné:
Auto
do r. 1945
od r. 1946

Moto
150,- Kč
300,- Kč

do r. 1945
od r. 1946

100,- Kč
200,- Kč

Více informací naleznete na www.vpccbrno.com
Prosíme o čitelné vyplnění přiložené přihlášky a její včasné odeslání do 16. 5. 2018 na
korespondenční adresu: VPCC Brno, Václav Baláč, Gruzínská 3, Brno, 625 00 nebo na e-mail
uhl.pavel@seznam.cz. Pro bližší informace můžete kontaktovat Ing. Petra Friberta na mob.
724 548 443 nebo na e-mail P.Fribert@seznam.cz
Přihláška
Řidič:_________________________________________________________________________
Adresa bydliště (vč. PSČ):________________________________________________________
Tel:.
Údaje o vozidle:

(e-mail):

Značka:
Rok výroby:
Max. rychlost:

Typ:
Obsah motoru:
Další údaje (zajímavosti):

Ubytování:

Stravování:

chatka 4 lůžk. – 230,- Kč/os. noc – počet: .........
pokoj LUX – 330,- Kč/os. noc – počet: ............

26. 5.: svačina (45,- Kč) – počet: ............
26. 5.: 1. večeře (80,- Kč) – počet: ..........
26. 5.: 2. večeře (70,- Kč) – počet: ..........
27. 5.: snídaně (75,- Kč) – počet: ............

Prohlášení: Jsme si vědomi, že se účastníme výše uvedené akce na vlastní nebezpečí a
v případě poškození sebe, členů posádky nebo vozidla nebudeme požadovat náhradu škody po
pořadatelích.

V ................... dne ....................

Za jezdce a spolujezdce ..............................................

