Registrace:
1. on-line (přihláška na stránce „závod“)
nebo
2. osobně v den a místě konání závodu – Olešná, autokemp 19. 5. 2018 (9:00-10:00

registrace dětí ročník 2017-2013, 9:00-11:00 registrace dětí a mládeže ročník 2012-2000,
9:00-13:00 registrace dospělí ročník 1999-1918)
Startovné a jeho úhrada:
• on-line do 13. 5. 2018:
 50 Kč/dospělá osoba od 18 let

Úhrada startovného: Platbu lze provést bankovním převodem nebo hotovostním
vkladem na b.ú. číslo: 198696487/0300 nejlépe v den odeslání elektronické přihlášky!
Důležité!: Jako variabilní symbol uveďte celé datum narození a do zprávy pro
příjemce jméno závodníka. Uzávěrka úhrady je 13. 5. 2018 – tento den musí být
startovné připsáno na účet pořadatele. Jestli-že závodník neuhrazení startovné včas, bude
muset na místě zaplatit zvýšené startovné, tj. 100 Kč, v hotovosti.
 ZDARMA děti a mládež do 18 let
•

na místě v den závodů 19. 5. 2018 u prezentace:
 100 Kč/pouze dospělá osoba od 18 let

Úhrada startovného: pouze v hotovosti
 ZDARMA děti a mládež do 18 let
Startovné zahrnuje: startovní číslo se jménem závodníka
Kdy bude registrace platná:
U dětí, jako neplatících osob – v okamžiku odeslání elektronické přihlášky nebo vyplnění
přihlášky zákonným zástupcem v den akce (u osob mladších 18 let musí jeho zákonný zástupce
vyplnit/odevzdat písemný souhlas k absolvování závodu, tj. při převzetí startovního čísla, bez
písemného souhlasu nebude číslo vydáno).
U dospělých platících osob - v okamžiku, když se platba za startovné objeví jako položka na
našem bankovním účtu se všemi náležitostmi (tj. správná výše startovného, variabilní symbol –
celé datum narození a ve zprávě pro příjemce - jméno závodníka). Rozhodujícím termínem je datum
přijetí platby na účtu pořadatele, nikoliv datum odeslání platby či přihlášky, počítejte tedy s časovou
rezervou převodu.

V případě neúčasti se startovné nevrací.
V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci, bude startovné závodníkům vráceno.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

