OZNÁMENÍ
k 39. Evropskému setkání Aero – přátel
od pátku 04. do pondělí 07. září 2020
v 06721 Osterfeld/D (Burgenlandkreis)
Milí Aero-přátelé, jménem našeho clubu Aero-IG vás chceme srdečně pozvat
na naše Evropské setkání 2020 do Burgenlandu v Sasku-Anhaltsku.
1. Charakteristika podujetí
Na 39. evropském setkání se v sobotu a v neděli zaměříme na turistickou vyjížďku.
Se svými Aerovkami si užijeme krásy krajiny Burgenland a v sobotu absolvujeme několik malých
zkoušek. Nedělní výlet nás zavede kolem řeky Saaly a jejích hradů

2. Plánovaný průběh programu Evropského setkání
- Pátek, 04.09.20:

příjezd účastniků do hotelu Atrium Amadeus od 14:00 do 17:00 hod.
uvítání, výdej podkladů, informace, společná večeře.
- Sobota, 05.09.20: turistická vyjížďka se zkouškama krajinou Burgenland
začátek v 9:00 hod., konec kolem 17:00 hod.
- Neděle, 06.09.20: turistická vyjížďka do blízkeho okolí podél řeky Saaly.
začátek v 9:00 hod., konec kolem 17:00 hod.
- Ponděli, 07.09.20: Odjezd účastníků nebo alternativně na přání vyjížďka do Lipska.
Přesné detajly programu budou určeny teprve po uzávěrce přihlášek, až podle přesného počtu
účastníků a po vypracování doporučených vyjížďěk. Průběh programu bude zveřejněn na
webových stránkach www.aero-ig.de pod „VERANSTALTUNG“.

3. Účastníci
Každý řidič a spolujezdec nebo doprovodná osoba na krásných a udržovaných Aerovkách, který
včas zaplatil registrační poplatek a dostal registrační potvrzení , je účastníkem.

4. Varianty registrace, výlohy a služba
V registračích poplatcích jsou obsažené zde uvedené služby. Registrační formulář – přihlášku,
vyplňte podle osobního přání a podpisem potvrďte.

Varianty registrace
A: zúčastněné vozidlo, 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji
B: zúčastněné vozidlo, 1 osoba v jednolůžkovém pokoji
C: bez vozidla, 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji
D: bez vozidla, 1 osoba v jednolůžkovém pokoji
E: zúčastněné vozidlo bez přenocování, stojí na osobu
Tato varianta E je myšlena pro účastníky, kteří přijedou s obytným vozem.

€ 450,00
€ 280,00
€ 425,00
€ 255,00
€ 158,50

U všech variant A/B/C/D/E jsou v registračních poplatcích obsažené tyto služby:
•
•
•
•
•

Organizace a provedení všech vyjížděk
Vypracování silničních map – (Roadbooks) a vyhotovení doporučených jízd
Zabezpečení hotelu, strava, restaurace, Events a jiné body programu
Parkoviště pro Aerovku a parkoviště pro přívěs, obytný vůz
Doprovod a péče během podujetí
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•
•
•

Pohotovost a transportní služba pro oslabené Aerovky během podujetí
Upomínková plaketa, startovní číslo a popřípadě vítězný pohár
Popřípadě další exkurze a návštěvy. .....

U variantů A/B/C/D jsou v registračních poplatcích obsažené od pátku 04.09. do
pondělí 07.09.2020 navíc následující služby:
• 3 přenocování v Atrium Hotel Amadeus včetně snídaně a 3 večeře a
• strava-(obědy), v sobotu a v neděli, (večeře a obědy jsou bez nápojů).
Pokoj je v den příjezdu k dispozici od 15:00 hod.
Pokoj musí být v den odjezdu uvolněn do 11:00 hod.

U varianty E jsou v registračních poplatcích obsažené od pátku 04.09. do pondělí
07.09.2020 navíc následující služby:
•
•
•

3x snídaně v hotelu Atrium Hotel Amadeus a 3 večeře
Oběd So + Ne, (večeře a oběd bez nápojů),
Parkoviště pro obytné vozy se nachází u hotelu a je bezplatné.

5. Speciální nabídka:
Výlet autobusem do Lipska v pondělí 07.09.2020
Organizační tým nabízí na pondělí 7. září 2020 jednodenní autobusový výlet do Lipska a zpět
(€15, - na osobu). Zde se na okružní jízdě s průvodcem seznámíme s městem a také se projdeme
centrem města.. Samozřejmostí je také volný čas Tato akce je dobrovolná a závisí na vaší účasti!
Pro spolehlivé informace pro organizátory musí být jízda autobusem zaplacena společně s
registrací / přihlášením, pokud se chcete zúčastnit. Pokud se tedy chcete připojit k
jednodennímu výletu do Lipska, uveďte také požadované datum odjezdu z hotelu. Tyto dny
prodloužení v hotelu budou poté rezervovány organizátorem. Jestli bude výlet opravdu
proveden se dovíte včas, po zaslání přihlášek pravděpodobně během července. Prodloužené
ubytování si každý účastník vyrovná v hotelu individuálně.

Pokud se jízda autobusem neuskuteční z důvodu nedostatečné účasti, bude převedená částka
vrácena a hotelu nebude hlášen další den ubytování. Pokud by někdo ještě chtěl zůstat v hotelu
déle, může si to sám na místě zařídit v hotelu.

Prodloužení pobytu v hotelu
Pokud chcete přijet dříve a / nebo zůstat déle v hotelu Amadeus (např. Pokud se účastníte
autobusového výletu v pondělí do Lipska atd.) nabízí hotel možnost dalšího obsazení pokojů.
Cena pokoje za prodloužené dny závisí na celkovém objemu rezervovaných pokojů
Momentálně zde lze udat pouze běžnou cenu, která se může případně snížit.
Jednolůžkový pokoj se snídaní cena € 74, - / noc
Dvoulůžkový pokoj se snídaní cena € 99, - / noc
Poznámka:
Snídaně pro všechny účastníky se koná v hotelu Atrium Hotel Amadeus
Všechny pokoje jsou ekvivalentní a jsou centrálně rezervované přes nás!
Pokoj se přidělí každému účastníkovi po obdržení poplatku.
Dodatečné dny musí zaplatit každá osoba v den příjezdu nebo odjezdu v hotelu Amadeus
samostatně.

6. Uzávěrka pžihlášek je 30. června 2020!
Bez včasného zaplacení registračního poplatku je registrace neplatná! Registrační poplatek se
vrací jen při nepřijetí přihlášky nebo u kompletního zrušení podujetí Evropského srazu.
Nepoužité služby jsou nevratné. Neexistuje žádný nárok na náhradní služby.

Oznámení Europatreffen 2020

Strana 2 z 3

7. Ručení, zodpovědnost a povinosti účastníků
•
•
•

•

•

Každý řidič musí mít platný řidičský průkaz. Vozidla musí být provozu schopná a oprávněná
k účasti v silniční dopravě.
Účastnící mají mit před odjzdem vhodné cestovní, havarijní a nemocniční pojištění.
Účastnící jsou povinní zabránit znečištění okolí např. kapajícím olejem na parkovištích nebo
přelitím benzinu při tankování popř. okamžitě nečistotu odstranit. Jsou sami odpovědni
obstarat si potřebný prostředek na očištění způsobených nečistot.
Účastnící (řidiči, spolujezdci, držitel nebo majitel vozidla) přebírají vlasní odpovědnost za
účast na tomto setkání. Nesou pouze sami odpovědnost podle civilního a trestního práva za
škody způsobené jím nebo vozidlem.
Každý účastník se po odeslání přihlášky zříká jakéhokoliv zásahu do organizace pořadatele
nebo osob pořadatelem pověřených.Tato dohoda nabývá účinosti po zaplacení startovného –
registračního poplatku.
Krátkými slovy, každý účastník je pro sebe, jeho vozidlo, jeho spolujezdce nebo doprovodnou
osobu zodpovědný a nemá žádné právo na organizátora nebo jeho pomocníky odpovědnost
předat. Účastník se svým podpisem zaručuje se za jeho odpovědnost.

8. Obrázky Aerovek, filmování a fotografování
Během Evropského setkání jsou přítomni zastupce tisku i hoby fotografové kteří fotografují a
filmují naše Aerovky, účastníky a hosty. S registrací k účastí na Evropském setkání souhlasí
účastníci k neomezenému fotografování a filmování během setkání. Všechna autorská a osobní
práva která při použití těchto záběru vzniknou (i v nezměněné formě), připadají neodvolatelně
pořadateli a Aero-IG.
Neexistují žadné nároky na odměnu.

9. Organizátor
39. evropské setkání připraví a provedou .................................
Vedoucí organizace:
Rainer und Hiltrud Matthei
Alte Provenzialstraße 4
D 06686 Lützen OT Lösau

Tel.: 0049 3443 232982
Mail: h.matthei@gmx.de

Přejeme všem obzvlášť pěkné a suché počasí na víkendech evropského setkání a dobrý příjezd a
odjezd pro všechny účastníky.
S pozdravem

Rainer und Hiltrud Matthei
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