MORAVSKÁ VETERÁN
BURZA
9.6.2012
Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava

INFORMACE PRO PRODEJCE
Vážení zájemci o prodej na naší veterán burze, několik obecných informací:
K dispozici jsou volná místa na travnatých plochách. Cena za pronájem jednoho prodejního
místa je ZDARMA / vozidlo. V této ceně je již zahrnuto vstupné do uzavřeného areálu pro
dvě osoby (prodejce), dítě do vzrůstu 1,5 m ZDARMA. Burza se koná v sobotu 9.6.2012 od
8,00 do 15,00 hod. Umožněn je již vjezd od pátku 8.6.2012 odpoledne. Vždy a za každých
okolností je třeba se striktně řídit pokyny pořadatelů. Při neuposlechnutí pokynů pořadatelů
můžete být vykázáni z areálu konané veterán burzy. Dovolen prodej jen veteránů,
náhradních dílů pro veterány a služeb renovátorských dílen, po ostatních prodejcích na
veterán burze bude vyžadován příplatek 500,- Kč / vozidlo a 50,- Kč / osobu nebo budou
vykázání z areálu.
INFORMACE PRO ZAJEMCE O PŘEDPLATNÉ
Vážení zájemci o předplatné. Několik základních informací:
Na naší veterán burze 9.6.2012 je možné si účast předplatit a to z důvodu rychlosti odbavení
na bráně nebo uhradit na místě. Cena rezervace jednoho místa na burze je ZDARMA /
vozidlo. V této ceně je již zahrnuto vstupné do uzavřeného areálu pro dvě osoby (prodejce),
dítě do vzrůstu 1,5 m ZDARMA. V případě předplacení vjíždíte na místo konání veterán
burzy k tomu určenou branou. Pokud budete požadovat vstup do uzavřeného areálu i pro
další nepředplacené osoby (prodejce), tak si připravte za každou další osobu (prodejce) 50,Kč, dítě do vzrůstu 1,5 m ZDARMA. Veškeré bližší informace Vám budou podány v průběhu
konání burzy na bráně. Vždy a za každých okolností je třeba se striktně řídit pokyny
pořadatelů. Při neuposlechnutí pokynů pořadatelů můžete být vykázáni z areálu veterán
burzy.
INFORMACE PRO PRODEJCE PŘEDPLATITELE
Vážení prodejci předplatitelé:
Platbu proveďte poštovní poukázkou, a to z organizačních důvodů nejpozději do 8.6.2012.
Prosím všechny předplatitele, aby v rámci usnadnění průběhu burzy, pokud je to možné,
zaplatili poštovní poukázkou na níže uvedenou adresu nebo bankovním převodem na níže
uvedený účet. Pro ty, kteří chtějí platit hotově, necháváme tuto možnost přímo na burze
konané 9.6.2012, ale s upozorněním, že by mohla nastat situace, kdy místo prodeje zboží
stojíte ve frontě na placení.
INFORMACE / BANKOVNÍ SPOJENÍ:
OLDRACING CLUB o.s., Ing. Tomáš Barták
ul. Hornická 1270 / 4, 748 01 Hlučín, Tel. +420 59 50 44444 linka 107
FAX: +420 59 50 44700, GSM: +420 603 857 857, E-mail: bartak@oldracing.cz
Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna, číslo účtu: 229016238 / 0300

Bližší informace k veterán burze na: www.oldtimerburza.cz a www.oldracing.cz .

