
VETERANPARTY – CHVALSKÁ  TVRZ 

25.4.2020 
 

Přihláška k účasti 
Vážení a milí účastníci VETERANPARTY 2020. 
Letos proběhne jubilejní 10.ročník VETERANPARTY. Proto jsme pro vás připravili řadu překvapení a 
příjemných zážitků na této naší akci. Jedním z nich je uspořádání "Společenského večera" pouze pro vás. 
Po příjemně stráveném dnu si vás dovolíme pozvat na tento pohodový večer, který bude přímo v areálu 
Chvalské tvrze v nově zrekonstruované stodole. Samozřejmě je tento večer pro vás bezplatný. Součástí 
večera je bohatý raut a živá hudba s možností tance. V průběhu večera bude slavnostní vyhlášení 
účastníků, kteří se této naší akce zúčastnili více jak 5x a další překvapení. Prosím proto odešlete nám 
přihlášku co nejdříve, pokud se hodláte tohoto večera zúčastnit. Je možná i rezervace stolů s udáním 
počtu míst. Pro vzdálenější účastníky bude možné zajistit i nocleh za úhradu přímo v areálu Chvalské tvrze 
spolu s hlídaným parkovištěm pro jejich vozidlo. Toto je potřeba ohlásit nejpozději do 1.4.2020.   

Jméno a příjmení řidiče  

Bydliště  

Telefon  

e-mail  

Vozidlo- typ-značka ( auto, moto , 
ostatní) 

 

Rok výroby  

Posádka řidič spolujezdec 

Zúčastním se jízdy ANO NE 

Zúčastníme se v dobových kostýmech ANO NE 

Zůčastníme se společenského večera ANO NE 

Upozornění: Akce se mohou účastnit pouze automobily, motocykly a jiné stroje ve třech 
kategoriích do r.v. 1939, 1939-1960 a 1960-1970. Přednost a rezervaci místa mají zajištěnu 
pouze předem přihlášení účastníci. Pro přihlášené účastníky bude zajištěno zdarma 
občerstvení, reklamní upomínkové předměty, popisky vozidel,  účast v soutěžích o ceny  a 
rezervováno místo na ploše. Nájezd přihlášených účastníků je od 8,00hod , nejpozději do 
10,30hod. Děkujeme za pochopení tohoto omezení. 
 

Startovné: 300.-Kč vozidlo+řidič / 150.- spolujezdec. 
 V rámci startovného obdržíte zdarma upomínkové předměty, kávu a koláč při příjezdu, 
oběd s výběrem teplého bufetu a účast na Společenském večeru s pohoštěním a rautem 
včetně případné rezervace stolu. 

 
Pro účastníky je zajištěn celodenní program s živou hudbou a zajímavým programem. 
Vyhlášení cen soutěží a jízdy v 15,00hod. Ukončení akce cca v 16,00 hod.  
Večerní společenská akce VETERANPARTY 2020 začíná v 18,00 hod.  
Uzávěrka registrace bude ukončena nejpozději 15.4.2020 !!!! 
Při pozdějším odeslání přihlášky, nebo příjezdu bez přihlášení, nemůžeme zaručit 
kompletní servis a plnohodnotnou účast.  
Přihlášku prosím po vyplnění zašlete na e-mail: 
 brunner.jan@kobras.cz , nebo brunner.jan@me.com  
a v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě prosím kontaktujte na tel: 777325310 
Předem Vám děkuji za účast a těším se na příjemné setkání:    

Honza Brunner  
       Místopředseda KHV Horní Počernice 

mailto:brunner.jan@kobras.cz

