
Přihláška na 41. evropské setkání Aero 2022 
od pátku 26. srpna do pondělí 29. srpna 2022 v Oberentfeldenu (Aargau) 

Uzávěrka přihlášek pro všechny účastníky je 30. června 2022! 
 

Jezdec/Fahrer:      ……………………………………….. Jméno/Vorname: .……………………………………… 

Spolujezdec/Beifahrer: ………………………................  Jméno/Vorname: …………….....……………………… 

Spolujezdec/Beifahrer: ………………………................  Jméno/Vorname: …………..…………………………... 

Spolujezdec/Beifahrer: ………………………................  Jméno/Vorname: ……..………………………………... 

Vozidlo/Fahrzeug: .......................................................  Typ: .............................     Rok v./Baujahr: ................. 

Adresa řidiče/Anschrift des Fahrers: Ulice/č. / Straße/Nr. …………………..............……………....… 

 PSČ/Obec / PLZ/Ort: …………………...............………………. 

Telefon: ………………………………… E-Mail:  .......….………………………...............………………… 
 
Startovné / Nenngeld: 
A:  2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji /2 Personen im DZ CHF  600,00 CHF   ………………. 

B:  1 osoba v jednolůžkovém pokoji /1 Person im EZ CHF  385,00 CHF   ………………. 

C:  vlastní přenocování / eigene Übernachtung CHF  150,00/Pers. CHF   ………………. 
 
To C: Na vyžádání parkovací místo pro obytné vozy u hotelu za 50,00 CHF/obytný vůz/noc.CHF     ........................... 
 
          Na vyžádání snídaně pro osoby v kempu za 15,00 CHF/osoba/den  CHF     ........................... 
 
 
Celkovou částku startovného prosím převeďte nejpozději CHF   ………………. 
do 30. června 2022 na následující účet:  ================ 
 

Držitel účtu:  Stähli Gottfried und Susanne 
IBAN:  CH71 0076 1647 8483 0200 1 
BIC: KBAGCH22 Bank:   Aargauische Kantonalbank, CH-5610 Wohlen 
Variabilná symbol: Aero Treffen 2022 
 
Zašlete prosím registraci  
elektronicky e-mailem na adresu: staehli-holz@bluewin.ch 
nebo v papírové podobě na adresu: Gottfried Stähli 
   Bachstrasse 7 
   CH-5612 Villmergen 
 
Prosíme o pochopení, že v úvahu budou brány pouze zaplacené přihlášky. 
 
Na pondělí 29.08.22 je připraven volitelný program s výletem (autem a/nebo Aerem) a 
prohlídkou památek. 
 
Dny navíc: Platba za dny navíc se provádí v den odjezdu v hotelu. 
 Den navíc včetně snídaně 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji: 140,00 CHF / noc 
 Den navíc včetně snídaně 1 osoba v jednolůžkovém pokoji: 95,00 CHF / noc 
 
V případě dřívějšího příjezdu (před 26. srpnem 22) požadovaný den příjezdu: ………..……….…… 

V případě pozdějšího odjezdu (po 29. srpnu 22) požadovaný den odjezdu:   ………………………. 

Svým podpisem souhlasím s podmínkami účasti podle propozicí a se zproštěním 
odpovědnosti. 
 
 
Datum:  …………………………………….       Podpis/Unterschrift:  …………….………………….. 


