
PŘIHLÁŠKA/ANMELDUNG

         Jízda Saši Kolowrata/Sascha Kolowrat-Fahrt

         Po pašeráckých stezkách/Auf Alten Pascherwegen 

    Tachov Classic

         Podzimní jízda Sv. Kryštofa/St. Christoph – Herbstfahrt 

         Novoroční sraz na Pleši/Neujahrstreffen auf Pleš 

Jméno/Vorname: 

Příjmení/Name: 

Adresa/Adresse: 

Telefon: E-mail: 

Vozidlo/Kraftfahrzeug 

Značka/Hersteller: 

Rok výroby/Baujahr: 

Registrační značka/Kennzeichen: 

Datum: 

• Prohlášení:
Jsem si vědom toho, že se zúčastním výše uvedeného podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit
propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, členů posádky nebo vozidla nebudu po
pořadateli  vymáhat  náhradu  škody.  Souhlasím  s  uchováváním,  zpracováním  a  využitím  výše
uvedených ůdajů,  pro účely organizace akcí  a  případným zveřejněním jména,  příjmení,  údajů o
vozidle, fotografií a filmových materiálů na webových stránkách AMVC Český les

• Erklärung:
Es ist mir bewusst, das die Teilnahme an den o.g. Veranstalltungen auf eigene Gefahr erfolgt. Ich
werde mich nach den Richtlinien und den Anweisungen des Veranstalters richten. Im Fall, das mir
selbst oder meinen Mitfahrern etwas zustößt, oder mein Fahrzeug beschädigt wird, werde ich keinen
Anspruch  auf  eine  Entschädigung  vom  Verantstalter  erheben.  Ich  bin  mit  der  Speicherung,
Verarbeitung und Verwendung der  oben genannten Daten einverstanden,  um Veranstaltungen zu
organisieren und eventuell Namen, Nachnamen, Fahrzeugdaten, Fotos und Filmmaterialien auf der
AMVC Český les-Website zu veröffentlichen

• Přihlášku vyplňte elektronicky (např. pomocí Acrobat Reader DC) a odešlete na mailem na adresu
hofrt@seznam.cz případně vtiskněte, podepište a pošlete na adresu AMVC Český les, Nová Ves 14,
348 06 Třemešné /  Schicken Sie uns bitte das ausgefüllte (z.  B. unter Verwendung von Acrobat
Reader DC) Anmeldungsformular per E-Mail an hofrt@seznam.cz oder per Post an AMVC…

• Termín přihlášek, výše startovného apod. v propozicích jednotlivých akcí / Anmeldeschluss, die 
Höhe der Startgebühren und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen für die 
einzelnen Veranstaltungen

Další informace na tel. 733 329 495 / Weitere Informationen tel. +420 733 329 495
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