
Propozice akce a podmínky účasti: 

 
1. Výstava je určena pro kategorie auto, moto, speciální vozidla, přednostně do roku výroby 1965. 

Mladší vozidla budou přijata pouze po předchozí domluvě s pořadateli, avšak maximálně do roku 

výroby 1979. Nepřijímáme repliky či tunningově upravená vozidla. 
 

2. Maximální kapacita výstavní plochy je 120 vozidel, pořadatelé si vyhrazují právo výběru exponátů. 

3. Z organizačních důvodů je nutné znát přesný počet účastníků s větším časovým předstihem, a proto 

chcete-li se naší výstavy zúčastnit a obdržet i všechny upomínkové předměty, žádáme Vás o zaslání 

vyplněné přihlášky nejpozději do 30. srpna 2019. Přihlášky budou přijímány v listinné podobě 

(zaslány poštou) anebo přes webový přihlašovací formulář na stránkách www.historicivroudnici.cz. 

Váš unikátní kód pro přihlášení naleznete na poštou zaslané přihlášce nebo vám byl poslán mailem. 

Kód je použitelný pouze pro jedno přihlášení. Scany přihlášek nebo neúplně vyplněné přihlášky 

nebudou přijaty. Pokud se v daném termínu přihlásíte a později zjistíte, že se nemůžete zúčastnit, 

neprodleně nás o tom informujte.  

4. Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na veřejných komunikacích, musí mít platnou RZ a STK 

nebo zvláštní RZ určenou pro historická vozidla a platnou testaci. Všechna vozidla musí mít 

zaplacené povinné ručení (bude kontrolováno při přejímce vozidel při vjezdu na výstavu). 
 

5. Po dobu konání výstavy jsou vystavená vozidla ohraničena, nikoliv však hlídána. Každý účastník 

zodpovídá za zabezpečení svého vozidla, pořadatel nezodpovídá za případné škody způsobené třetí 

osobou. 
 

6. Při pohybu vozidla po výstavní ploše, především při parkování a odjezdu na spanilou jízdu, je nutné 

dbát pokynů pořadatelů. Svévolný pohyb s vozidlem po výstavní ploše není dovolen. V případě, že 

účastník nemůže absolvovat celý program akce (dřívější odjezd apod.), je povinen informovat 

pořadatele, a to i vzhledem ke skutečnosti, aby mu mohly být vydány upomínkové předměty.  
 

7. Spanilá jízda se jede za běžného silničního provozu, na vlastní riziko, každý řidič proto musí 

dodržovat dopravní pravidla. Pořadatelé dopravu neregulují, ale vozidla pouze navádějí na určenou 

trasu. 
 

8. Startovné v ceně 250,- Kč (oběd pro řidiče, sada upomínkových předmětů) se hradí při registraci za 

každý přihlášený stroj. Upomínkový předmět si účastník vyzvedne u pořadatelského stánku po 

dojezdu ze spanilé jízdy. 
 

9. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu při nepřízni počasí. 
 

 

Adresy pro zasílání přihlášek: 

poštou: Ondřej Šedivý, T. G. Masaryka 1618, 413 01 Roudnice nad Labem 

elektronicky: přes webové stránky www.historicivroudnici.cz s unikátním kódem 

http://www.historicivroudnici.cz/

