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1. PILOT

PRAGUE TROPHY CLASSIC 2020
19. – 20. 06. 2020

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POSLEDNÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
UZÁVĚRKA REGISTRACE A TERMÍN PRO ÚHRADU STARTOVNÉHO 

30. 04. 2020

Příjmení Jméno

Datum narození 

Adresa 

Národnost 

PSČ Město

Mobil

Důležité! Během závodu musíte být dostupní na tomto čísle.

Titul

  Paní/Slečna                                       Pan

Velikost polo tričko        S  M  L   XL  XXL

E-mail

initiator:info@praguetrophy.cz;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:4373b21725d26d41a1a130a7f7a6c313
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2. SPOLUJEZDEC

3. DÍTĚ  3 – 12 let

4. VOZIDLO

Model

Rok výroby Objem motoru

Barva Pojišťovna

Zajímavé informace o vozidle

Tovární značka

Příjmení 

Datum narození  

Příjmení

Jméno 

Přezdívka

Jméno

Datum narození  

Adresa  

Národnost 

PSČ Město

Titul 

  Paní/Slečna                           Pan

Velikost polo tričko         S  M  L   XL  XXL

V případě účasti dalšího spolujezdce bude přihláška doplněna individuálně přímo s organizátorem.

Kategorie mechanických stopek  
Prosím zašlete fotografii Vašeho vozu (nejlépe kvalitní za dobrého světla ze tří čtvrtin, maximální velikost 1 MB) na e-mail: info@praguetrophy.cz
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5. STARTOVNÉ

DVOUČLENNÁ POSÁDKA, VŮZ

	   5.1 Řidič + automobil 12.450,- CZK
	  5.2 1. Spolujezdec 12.450,- CZK
   CELKEM 24.900,- CZK

	 	 	  1x dvoulůžkový pokoj, manželská postel

	 	 	  1x dvoulůžkový pokoj, oddělené postele
      
    2x jednolůžkový pokoj  

  Prosím zaškrtněte, jaký typ pokoje preferujete, startovné zůstává stejné pro všechny varianty.
  Organizátor si vyhrazuje právo nevyhovět typu pokoje, dle možností ubytovacího zařízení.

	  5.3 Přistýlka 1.500,- CZK

	  5.4 Každý další člen posádky 12.450,- CZK/os.

	  5.5 Dítě 3–12 let 6.225,- CZK

Veškeré ceny uvedené v čl. 5 zahrnují DPH.

STARTOVNÉ NEZAHRNUJE:
Náklady na dopravu posádky a vozu na PTC 2020 a zpět, náklady spojené s opravami a čištěním vozu, náklady na 
pohonné hmoty během PTC 2020, jakékoliv pojištění osob, vozu a dalšího majetku a škody způsobené účastníky a vozy 
během PTC 2020.

Poplatek za dítě dle b. 5.5 platí pouze v případě, že je dítě jako třetí nebo každý další člen posádky. Pokud je dítě jako 1. 
spolujezdec (druhý člen posádky) platí základní startovné dle b. 5.2.

Poplatek za dítě dle b. 5.5 nezahrnuje náklady na ubytování ve Špindlerově Mlýně z 19. 06. 2020 na 20. 06. 2020.

Cena za přistýlku nezahrnuje náklady na stravování ani účast v závodě.
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6. PLATBA STARTOVNÉHO

Startovné musí být uhrazeno nejpozději do   30. 04. 2020

ZPŮSOB ÚHRADY
 
I. Bezhotovostním převodem na účet pořadatele

Bankovní účty pro jednotlivé měny
CZK 51-2745990247/0100
CZK IBAN: CZ7101000000512745990247, SWIFT: KOMBCZPPXXX

EUR 43 – 7316170227/0100
EUR IBAN: CZ6301000000437316170227, SWIFT: KOMBCZPPXXX

II. V hotovosti v sídle organizátora na adrese Evropská 11, Praha 6

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Přihláška bude potvrzena a účastník zaregistrován obratem po podání vyplněné přihlášky a obdržení platby startovného.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ 

POVĚŘENÝ ORGANIZÁTOR ZÁVODU

ENGINE PRAGUE, s. r. o.

Na Okraji 335/42
162 00 Praha 6
IČ: 27450562
DIČ: CZ27450562
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113549.

Konečné datum pro podání přihlášky, platbu startovného    30. 04. 2020 
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V případě podání přihlášky a neuhrazení startovného do 30. 04. 2020, má organizátor právo uplatnit storno poplatek v sou-
ladu se storno podmínkami uvedenými níže.

Storno podmínky:
Písemné zrušení účasti na PTC 2020 bez účtování storno poplatku je možné do 30. 04. 2020 na email: info@praguetro-
phy.cz.
Od 01. 05. – 20. 05. 2020 činí stornopoplatek 50 % celkové částky startovného.
Od 21. 05. – 19. 06. 2020 činí stornopoplatek 100 % ceny startovného. Totéž platí pro případ, kdy se závodník nedostaví 
na start nebo závod z jakéhokoli důvodu nedokončí, nebo závod ukončí před standardním termínem ukončení závodu. 
Organizátor závodu doporučuje uzavřít pojištění pro krytí případného storno poplatku!

Právo organizátora na změnu:
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Organizátor má právo přihlášku odmítnout s ohledem na omezenou kapacitu 
závodu. Organizátor má právo závod zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků.

Zprošťující doložka (Doložka odpovědnosti):
Organizátor závodu se výslovně zprošťuje odpovědnosti za zranění a materiální nebo finanční škody vůči účastníkům 
závodu, doprovodným osobám, majitelům vozidel a třetím stranám. Doložka je platná také vůči členům týmu a asistentům. 
Řidiči a majitelé vozidel akceptují odpovědnost vůči třetím stranám v souladu s relevantní legislativou. Zároveň jsou právně 
odpovědní za jakékoli porušení pravidel silničního provozu v České republice (v zemích, kterými závod projíždí). Případné 
spory budou řešeny před českými soudy v Praze podle legislativy ČR. Účastníci jsou odpovědni za technický stav svých 
vozidel a všechna potřebná pojištění.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů dle GDPR:
Osobní údaje, které v rámci přihlášky účastník poskytuje, zpracovává a uchovává organizátor závodu výhradně za účelem 
zajištění organizace závodu a související komunikace a účetní a právní agendy.
Během závodu bude pořizována obrazová a zvuková dokumentace, která může být použita pro prezentaci nebo mediální 
využití.

Odesláním této závazné přihlášky potvrzuji seznámení a souhlas s podmínkami a propozicemi PTC 2020 rally; formulář 
přihlášky jsem vyplnil/a pravdivě a kompletně. Zároveň vyslovuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnos-
tí pořadatele ENGINE PRAGUE, s.r.o. v souladu s platnou směrnicí GDPR (General Data Protection Regulation).

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

Tým ENGINE & Classic Rallye

Naďa Horáková  |  info@praguetrophy.cz  |  Tel.: +420 737 246 216

Jan Blažek  |  info@classicrallye.cz  |  Tel.: +420 777 654 354

Radek Pokorný  |  pokorny@engine-cz.com  |  Tel.: +420 603 101 101

Office: ENGINE PRAGUE s.r.o., Evropská 11, CZ – 160 00 Praha 6
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