Oberentfelden

Kanton Aargau

Propozice
pro 41. evropské setkání přátel Aero
od pátku 26. srpna do pondělí 29. srpna 2022
v CH-5036 Oberentfelden (Kanton Aargau)
Vážení Aero přátelé,
Jménem sdružení Aero-IG bychom vás rádi pozvali na naše evropské setkání 2022 v.
Oberentfeldenu (Aargau) ve Švýcarsku.
1. charakter podujetí
Na 41. evropském setkání se v sobotu a v neděli zaměříme především na turistické vyjíždky. Na
vyjížďkách si užijeme rozmanitou, krásnou přírodu s našimi Aerovkami a v sobotu absolvujeme několik
malých úkolů.
V pondělí je na programu fakultativní vyhlídková jízda.

2. plánovaný harmonogram evropského zasedání
• Pátek, 26.08.2022
• Sobota, 27.08.2022
• Neděle, 28.08.2022
• Pondělí, 29.08.2022

Od 13.00 do 17.00 hodin Příjezd účastníků na místo konání akce
Hotel aarau-West in Oberentfelden, (www.aarau-west.ch)
Společná večeře v hotelovém pavilonu.
Turistická jízda s bodovanými zkouškami
Začátek: 09.00 h, konec: kolem 17.00 h
Společná večeře v golfovém pavilonu s předáváním cen
Turistická jízda s prohlídkou(mi) památek
Začátek: 09.00 h, konec: kolem 17.00 h
Společná večeře v golfovém pavilonu
Zpáteční cesta účastníků nebo fakultativní výlet s prohlídkou (prohlídkami)

Přesné údaje o programu budou upřesněny po uzávěrce přihlášek, jakmile bude stanoven přesný počet
účastníků a vypracována doporučená trasa. Program bude včas zaslán přihlášeným účastníkům a
zveřejněn na webových stránkách Aero-IG (www.aero-ig.de) v sekci "Veranstaltungen".

3. účastníci
Účastníkem je každý řidič a spolujezdec dobře udržovaného Aera a samozřejmě členové Aero-IG a ACC
Praha a jejich doprovod s běžným vozidlem (osobním vozem), kteří včas zaplatili startovné a obdrželi
potvrzení o účasti.

4. varianty vstupu, nákladů a služeb
Zde jsou uvedeny služby zahrnuté ve vstupném. Přihlášku je třeba vyplnit podle vlastního přání a potvrdit
podpisem.
Varianty účasti
A: 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji, včetně snídaně
600,00 CHF
B: 1 osoba v jednolůžkovém pokoji, včetně snídaně
385,00 CHF
C: bez noclehu, bez snídaně v hotelu
150,00 CHF na osobu
(Varianta C je určena pro účastníky, kteří přijedou s obytným vozem!)
U všech variant A/B/C jsou v ceně vstupního poplatku zahrnuty následující služby:
• 3 noclehy v hotelu aarau-West se snídaní (kromě varianty C)
• 3 večeře (bez nápojů) v hotelu aarau-West
• 2 obědy (bez nápojů) během sobotní a nedělní jízdy
• Organizace a realizace vyjířděk
• Organizace hotelu, stravování, prohlídek s průvodcem a dalších položek programu.
• Parkovací místo pro Aerovky, parkovací místo pro automobily, přívěsy a obytné vozy
• Doprovod a podpora během akce
• Odtahová služba pro porouchané Aerovky během jízd
• Pamětní plaketa, startovní číslo a ceny
Za pondělní nepovinný výlet se platí příplatek za prohlídku památek/vstup.

5. speciální služby
Dny navíc v hotelu
Pro ty, kteří chtějí přijet dříve a/nebo zůstat v hotelu déle (např. pokud se účastní doplňkového programu v
pondělí apod.), nabízí hotel možnost prodloužení.
Dvoulůžkový pokoj: cena pokoje
140,00 CHF/noc se snídaní
Jednolůžkový pokoj: cena pokoje
95,00 CHF/noc se snídaní
Spolu s přihláškou uveďte dny prodloužení. Ty budou rezervovány námi a každý účastník je musí
zaplatit v hotelu v den odjezdu.
Pro variantu C:
Namísto bezplatného parkovacího místa ve vzdálenosti cca 800 m od hotelu je k dispozici parkovací místo
pro obytné vozy u hotelu. parkovací místo pro obytný vůz v areálu hotelu za 50,00 CHF za obytný vůz na
noc a navíc. snídaně v hotelu za 15,00 CHF na osobu.

6. uzávěrka přihlášek je 30. června 2022!
Bez včasné úhrady startovného je přihláška neplatná!
Vstupní poplatek se nevrací. Vrácen bude pouze v případě nepřijetí přihlášky nebo úplného zrušení akce.
Nevyužité služby se nevracejí. Neexistuje ani nárok na náhradu škody.

7. ručení, odpovědnost a povinnosti účastníků
• Každý řidič musí mít platný řidičský průkaz. Vozidlo musí být plně způsobilé k provozu na pozemních
komunikacích a musí mít povolení k účasti v silničním provozu.
• Účastníci by měli uzavřít odpovídající cestovní pojištění pro případ zrušení cesty, úrazové pojištění a
zdravotní pojištění.
• Účastníci jsou povinni zabránit znečištění, např. úkapy na parkovištích nebo rozlitím benzinu při
tankování, nebo je okamžitě odstranit. Za pořízení a používání potřebných pomůcek k tomuto účelu
odpovídají sami.
• Účastníci (řidiči, spolujezdci, majitelé a držitelé vozidel) se účastní turistických výletů na vlastní
nebezpečí a odpovědnost. Za škody způsobené jimi nebo použitým vozidlem nesou výhradní
občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.
• Odesláním přihlášky se každý účastník vzdává jakýchkoli nároků na náhradu škody vůči organizátorům
a jimi pověřeným osobám. Tato dohoda nabývá účinnosti pro všechny účastníky po odeslání přihlášky.

8. snímky vozidel, filmování a fotografování
Během evropského setkání budou přítomni zástupci tisku a amatérští fotografové, kteří budou fotografovat
a natáčet naše vozidla, účastníky a hosty. Přihlášením k účasti na evropském setkání dávají účastníci
souhlas s neomezeným použitím fotografií pořízených během akce a to i za účelem zveřejnění. Totéž platí
pro fotografie, které účastník předá organizátorovi a Aero-IG. Veškerá autorská a osobnostní práva
vyplývající z použití těchto fotografií jsou neodvolatelně převedena na organizátora a Aero-IG. Jinými slovy,
pořízené fotografie a videozáznamy mohou organizátor a Aero-IG zveřejnit bez dalšího schválení. Na
použitá média nejsou uplatňovány žádné nároky na úhradu.

9. předpisy o koroně
Výslovně upozorňujeme, že akce bude probíhat v souladu s tehdy platnými Korona předpisy v kantonu
Aargau, které musí dodržovat i účastníci. Podrobnosti budou přihlášeným účastníkům včas sděleny emailem.

10. Organizace
41. evropské setkání připravuje a organizuje rodina Stähli. Organizační odpovědnost nese celkové
vedení, které si vyhrazuje právo provést případné změny v propozicích z důvodu vyšší moci nebo úřadů.
Celkové vedení:

Gottfried a Susanne Stähliovi
Bachstrasse 7
CH-5612 Villmergen

Tel.: 0041 79 247 64 84
Mail: staehli-holz@bluewin.ch

Těšíme se, že včas obdržíme četné přihlášky a že se s vámi opět setkáme ve Švýcarsku, doufejme, že
za dobrého počasí.

Gottfried und Susanne Stähli

