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Vážení přátele historických vozidel a motocyklů, Historic cars club si Vás dovoluje  pozvat  na 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 které se bude konat před zámkem a jeho nádvoří, součástí kterého bude ranní auto-moto burza, 
výstava historických automobilů a motocykl lů, promítání, prezentace firem, soutěže, připravená 
motokárová dráha, spanilá jízda s návštěvou „STAROREŽNÉ“ doplněná soutěžemi, občerstvení a 
zábava,..,  
Pořadatel si vyhrazuje změnu programu !  
 
Propozice:  
Spanilé jízdy se mohou zúčastnit automobily a motocykly do roku 1982, které se budou zúčastňovat 
soutěže, na návštěvu „Starorežné“ a její prohlídky se mohou přidat i návštěvníci setkání. 
Spanilá jízda se jede za běžného provozu a řidiči jsou povinni dodržovat předpisy silničního provozu a 
vyhlášky pro jízdu na silnicích. 
Motokárové dráhy se můžou zúčastnit účastníci nad 15 let, osoby, které nepožili alkoholické nápoje,  
 
Startovné : 120 Kč/dospělá osoba 
                 (oběd, ochutnávka ve Starorežné, ceny pro vítěze, ochutnávka z motokárové dráhy) 
 
Ubytování a služby: 
Pořadatel může zajistit ubytování v ubytovně či na nádvoří zámku ve vlastních stanech !  

• Ubytovna: nutná registrace min. 10 dní před setkáním, cena za osobu do 200 Kč, s vlastní 
sociálním zařízením,  

• Stany: na nádvoří, zcela ZDARMA (rozhodnutí na místě, pouze ze soboty na neděli).  
 
Přihlášku a veškeré Vaše dotazy prosím zasílejte na klub@historic-cars.cz nebo info@historic-cars.cz, 
nebo na adresu: Historic cars club, o.s, Mořice 183, 798 28, 
Vaše dotazy rádi zodpovíme na +420 774751375. 
  
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. PŘIĎTE SI ODPOČINOUT OD VŠEDNÍCH DNÍ ! 
Ve volné zábavě spuštěna motokárová dráha, pro maminky s dětmi otevřen nové krásné dětské hřiště! 
  
Na Vaši účast se těší pořadatelé  
Historic cars clubu s partnery akce 
 
Další informace naleznete na www.historic-cars.cz. 
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PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM  
    

6.00 - 7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 
14.00-
15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

            
6.00  -  Ranní auto-moto burza           
  Otevření občerstvení                
7.00   -    Registrace účastníků, výstava historických vozidel           

   8.00 - …..Otevření pivního stánku              

   9.00 - promítání, představení firem        

    10.00 - začátek soutěží      
     OFICIÁLNÍ        
     ZAHÁJENÍ        
      Výjezd účastníků       
      se soutěžemi      

              STAROREŽNÁ     

             

    

OTEVŘENÍ 
MOTOKÁROVÉ 
DRÁHY         

         Příjezd Mořice   
         se soutěžemi    

         soutěž, test   
          Vyhlášení  
          soutěží  
          OFICIÁLNÍ  
          UKONČENÍ  
           Volná zábava  
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HHiissttoorriicc  ccaarrss  cclluubb  oo..  ss..  
sdružení příznivců motorismu 

www.historic-cars-club.webnode.cz 
 
 
 
 

  
Řidič   

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

Datum nar.:  

Telefon: 
                                                  E-mail: 

 

Jméno 

spolujezdce: 
 

  

Člen klubu:   

Automobil či motocykl 

Tovární značka:                                                      Typ:  

Typ:  

R.v.:                                                      Motor: 

Obsah:   

Historie vozidla, 

zajímavost: 
 

 

 

Ubytování  

Z 20. 8 – 21. 8. 2010 
                                                                               Počet osob: 

Přejeme si zasílat novinky ze světa Historic cars:               Ano        x       NE  

Platba přihlášky:     hotově                   x             bankovním převodem  

 
PROHLÁŠENÍ :  
Potvrzujeme, že jsme se seznámili s propozicemi a poplatky uhradíme dle pokynů v propozicích. Jsme si vědomi, že se účastníme výše uvedeného sportovního 
podniku na vlastní nebezpečí, budeme se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů, zákonnými předpisy pro provoz na pozemních komunikacích a v případě 
poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla, či jiných vzniklých škod třetím osobám, nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody. 
 

V …………………….…. dne ………………                                        ……………………………………………… 

                                                                                 datum a podpis žadatele                                                     

 

PŘIHLÁŠKA 
 II. OLDTIMER SETKÁNÍ v Mořicích 2010 

 


