VETERANPARTY 2022 - ročník X.
Pokyny a informace pro účastníky
Akce se uskuteční ve dnech: 23. - 24. dubna
Místo konání: Chvalská tvrz - Praha 20 Horní Počernice
Akce je určena pro automobily, motocykly a jiné stroje do r.v. 1970.
Vítáni jsou účastníci v dobových kostýmech.
Předpokládaný program akce:
23.4.2022

8,00 - 10,30
9,00
10,30 - 13,00
13,00 - 14,00
14,00 - 16,00
16,00
16,00 - 18,00
18,00 - 22,00

24.4.2022

8,00
9,00

Příjezd účastníků - registrace ( od 10,30 bude registrace uzavřena)
Slavnostní zahájení
Vyhlídková jízda historických vozidel
Módní přehlídka účastníků v historických kostýmech
Vyhlašování vítězů soutěží
Ukončení denního programu
Ubytování účastníků Společenského večera
Společenský večer ve Stodole na Chvalské tvrzi
Součástí společenského večera je:
předávání cen tradičním účastníkům
modní přehlídka kostýmů a spodního prádla 30. let
taneční vystoupení ve stylu 30. let a další překvapení
zajištěno pohoštění formou teplého i studeného bufetu
živá hudba k poslechu i tanci ( Pražský lázeňský orchestr)
Snídaně v hotelu kde budete ubytováni
Krátké setkání na Chvalské tvrzi - rozloučení - odjezd

Registrační poplatek: řidič 300.-Kč / spolujezdec 150.-Kč
Příplatek za Společenský večer: 100.-Kč/osoba
V ceně registračního poplatku je polední občerstvení ( klobása, guláš, chléb), upomínkové předměty, vlajka 10.
ročníku VETERANPARTY.
Příplatek za společenský večer obsahuje i drobné večerní pohoštění a rezervaci stolu.
Pro účastníky společenského večera je předběžně rezervováno ubytování v hotelu "Garni" a "Rhodos" vzdálených
cca 350m od Chvalské tvrze. Součástí ubytování je i uložení vozidel na uzamčeném dvoře přímo u hotelu.
Ubytování je v ceně 990-1250.-Kč/ za dvoulůžkový pokoj se snídaní. K dispozici i čtyřlůžkové pokoje a apartmány.
Ubytování je nutné si zajistit nejpozději do konce února ( později již může být obsazeno) na těchto telefonních
číslech: Hotel "Rhodos " 606071017 a hotel "Garni" 736510589
Na akci je možné se přihlásit elektronicky(což preferujeme) prostřednictvím tohoto odkazu

https://forms.gle/oB3sJUktvPGCUbZK8

, prosím vyplňte všechny požadované údaje, zvláště pak, zda se
zúčastníte Společenského večera. Pro ty, kteří by měli problém s elektronickou přihláškou zasíláme v příloze ve
formátu pdf. Tuto po vyplnění zašlete zpět na adresu brunner.jan@me.com. Přihlásit je možné se i telefonicky na
tel.:777325310
Přihlášku odešlete co nejdříve zpět. Nejlépe do konce února 2022. Zvláště ti, kteří se budou chtít účastnit
Společenského večera a budou mít automaticky zajištěn stůl.Registrace účastníků bude uzavřena nejpozději
14.4.2022. Registrace po tomto termínu bude možná až na místě za předpokladu, že to kapacita areálu a sálu dovolí.

Důležité upozornění:
Akce se mohou zúčastnit pouze vozidla s platným průkazem Historického vozidla, nebo Technickým průkazem,
platnou testací nebo technickou prohlídkou a platným pojištěním zákonné odpovědnosti. Za toto ručí majitel vozidla.
Při vyhlídkové jízdě a v prostoru areálu Chvalské tvrze se vozidla pohybují po veřejných komunikacích. Je nutno
dodržovat platné předpisy a vyhlášky. Pořadatel neručí za případné havárie, poškození, nebo úrazy způsobené
vozidly při této akci.

Pro jakékoliv případné dotazy a informace volejte na tel.777325310, nebo pište na
brunner.jan@me.com

