2CV NESPEKY 2015
SRAZ MAJITELŮ A PŘÍZNIVCŮ 2CV CITROËN
12. – 14. 6. 2015
Pátek 12. 6. 2015
příjezd pro účastníky srazu od 15 hodin
promítání videa z loňských srazů
registrace do soutěží /jízda zručnosti, vodní lyžování, Nespeky Rallye Trophy 2015/
Sobota 13. 6. 2015
závod Nespeky Rallye Trophy 2015 - orientační automobilový závod krajem okolním
jízda zručnosti
dětský program pořádaný Play Every Day - divadýlko, dětská jóga, soutěže, výtvarné aktivity
opravy/dílna Autoservisu Neruda Jesenice
vodní lyžování
koncert 2CV band
DJ Mardoša

Srazovné
dospělý účastník srazu (příjezd pátek)
dětský účastník srazu (příjezd pátek)
dospělý účastník srazu (příjezd sobota)
dětský účastník srazu (příjezd sobota)
děti do 6 let
denní účastník akce bez vjezdového čísla

300,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
zdarma
zdarma

Provozní řád akce Nespeky 2015
K zajištění bezpečnosti návštěvníků 2CV srazu a pořádku budou areál monitorovat organizátoři
setkání. Každý návštěvník bude povinen dodržovat Provozní řád akce Nespeky 2015, jinak bude z
areálu vykázán.
1. Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem.
2. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů.
3. Oprávnění pro vstup do areálu je pouze na základě identifikační pásky na zápěstí ruky.
4. Osobám mladším 15ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let nebo po dohodě
s organizátorem.
5. Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče!
6. Nevstupujte do míst, která jsou ohraničena bílo-červenou páskou (mlíkem). Hrozí nebezpečí pádu
do řeky, potoka, strouhy a podobně. Aby do těchto míst nevstoupili osoby mladší 18 let, odpovídají
rodiče nebo jejich zákonný zástupce.
7. V případě poruchy na elektroinstalaci, připojování a odpojování kabelů nebo jakoukoliv jinou
manipulaci s elektrickým proudem přenecháte odborné obsluze nebo organizátorům. Nikdo se nesmí
dotýkat a manipulovat s elektroinstalací.
8. Zákaz užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18ti let. Za zákaz prodeje tohoto zboží osobám
mladším 18ti let odpovídá předmětný prodejce.
9. Zákaz rozdělávání ohně jinde než je povoleno nebo po dohodě s organizátorem, u stanů je možné
pouze grilovat na cestovních přenosných grilech.
10. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků
způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.
11. Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
12. Vozidlo zaparkované v areálu kempu musí být zajištěno ruční brzdou a podloženo klínem nebo
jiným předmětem.
13. Organizátor neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci účastníků srazu.
14. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele, nejlépe na vodítku.
15. Maximální rychlost vozidel v areálu je 20 km/hod.
16. Zákaz řízení motorových vozidel v areálu kempu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek.
17. Při koupání v řece nebo v rybníce odpovídají za bezpečnost nezletilých rodiče nebo zákonní
zástupci.
18. Při pohybu kolem výběhů s hospodářskými zvířaty dodržujte bezpečnou vzdálenost. Hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo samotným zvířetem.
19. Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez náhrady.
20. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

