Vážení přátelé
Mám velkou čest a potěšení jako prezident Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu
(PFCC) vás pozvat na 21. Dahlie Rallye, která bude konat v Polsku v termínu od 31. srpna do
4. září 2017 na kempu nr 26 "Stołowogórski Radków. PFCC připravit zajímavý program
vašeho ubytování a mnoha atrakcemi
Jsem přesvědčen o tom, že strávíte u nás velmi zajímavé dny, které na dlouho zůstanou ve
Vaší paměti.
Michał Szeftel,
PFCC - president

Umistěni

Kemp
Kemp nr. 26 "Stołowogórski"
57-420 Radków ul. Piastowska 49
www.camping.gorystolowe.info
GPS: 50°29'45.9"N, 16°23'20.8"E (50.49608, 16.38911)

PROGRAM RALLY

31.08.2017 r. - Čtvrtek
od 10:00
Příjezd a registrace účastníků
17:00
Zasedání Presidia 21. Dahlie Rallye
01.09.2017 r.
od 8:00
10:30-14.00
18:00
20:00

- Pátek
Příjezd a registrace účastníků,
Autobusový výlet A - (volitelný) - Obec Radków
Slavnostni zahájení 21. Dahlie Rallye
Spoločenský večer s hudbou, možnosť vystúpenia účastníkov Rally

02.09.2017 r. 10:30-14.30
15:30
18:00
20:00
03.09.2017 r.
10:00
12:00
20:00

Sobota
Autobusový výlet B – (volitelný) - 1000 letni Kłodzko
Soutěže pro děti i dospělé
Občerstvení pro účastníky rallye
Hudebni večer

- Neděle
Sportovni soutěže pro děti i dospělé
Slavnostni zakončení 21. Dahlie Rallye
Hudebni večer s programem a tanem

04.09.2017 r. - Pondělí
do 12:00

Odjezd účastníků

POZOR:
Pobyt na kempingu w Radkowe môžete absolvovať 3 dni pred a 3 dni po ukončení
21. Dahlie Rallye za zvýhodnené ceny (25% zľava)

VÝLETY
1.9.2017 - Pátek

AUTOBUSOVÝ VÝLET A
(účast volitelný)

10:30-15:00

OBEC RADKÓW
Program:
● vylet s průvodcem +bus,
● tour "Błędne Skały" ("Bludné skály"),
● Vambeřice (Wambierzyce) bazilika
● Vambeřická kalvárie (Kalwaria Wambierzycka)

AUTOBUSOVÝ VÝLET B
(účast volitelný)

2.9.2017 - Sobota
10:30-15:15

1000 letni KŁODZKO
Program:
● vylet s průvodcem +bus,
● Kladské památky,
● podzemní turistická trasa ,
● návštěva v horní části pevnosti s vyhlídkovou terasou

POPLATKY:
NR

VYLET

CENA ZA 1 OSOBU

CENA ZA 1 OSOBU

(prihláška do 31.07.2017) (prihláška po 31.07.2017)

PLN

€

PLN

€

A OBEC RADKÓW

45,00

12,00

65,00

16,00

B 1000 LETNI KŁODZKO

55,00

14,00

75,00

18,00

Organizator organizer Veranstalter organizátor organizátor szervező:
POLSKA FEDERACJA CAMPINGU I CARAVANINGU
02-620 Warszawa ul. Puławska 102/2 (Polska)
tel. + 48 22 810 60 50, www.pfcc.eu, biuro@pfcc.eu
UCZESTNICY PARTICIPANTS TEILNEHMER ÚČASTNÍCI ÚČASTNÍCI RÉSZTVEVŐK:
nr

nazwisko family name Name příjmení priezvisko vezéteknév

Imię first name Vorname jméno meno keresztnév

:

wiek age Alter
věkí vek kor

1.
2.
3.
4.
5.
Dodatkowe osoby extra persons zusätzliche Personen další osoba dalšia osoba további személy
1.
2.
Adres address Adres address Adresse adresa adresa cim

Kraj country Land země štát ország

Telefon phone Telefon telefon telefón telefon CCI nr/no./Nr

E-mail

Klub club Klub klub klub klub
Przyjazd Arrival Ankunft přílet prílet érkezés
accommodation Unterkunft ubytování ubytovanie szállás:

Koszt zlotu Koszt zlotu Costs of rally Kosten für die
Rallye poplatky poplatky díjak

Wyjazd departure Abfahrt odjezd odchod távozás

Zgłoszenie do application before Anmeldung bis
prihlaska do prihláška do a megadott dátumig:

Załoga unit Einheit posadka posádka egység*

Zgłoszenie po application after Anmeldung nach
prihlaska po prihláška po a megadott dátum után:

31.07.2017

31.07.2017

PLN

€

PLN

240,00
50,00

50,00
10,00

290,00
60,00

Dodatkowa osoba extra person zusätzliche Person
další osoba dalšia osoba további egy
* załoga= 2 osoby dorosłe + max 3 dzieci (do lat 14), samochód + namiot lub samochód +przyczepa lub camper,podłaczenie do prądu;
unit = 2 adults + up to 3 children (under 14 years), car + tent or car + caravan or camper, electricity;
Einheit = 2 Erwachsene + bis zu 3 Kinder (unter 14 Jahren), Auto + Zelt oder Auto + Wohnwagen oder Wohnmobil, Stromanschluss
posadka= 2 dospele osoby + max 3 deti (do 14 let), auto + tent nebo auto+ karavan nebo camper, elektricka pripojka
posádka = 2 dospelí + max 3 deti (do 14 rokov), auto + stan alebo auto + karavan alebo camper, elektrická prípojka
csapat = 2 felnőtt + max 3 gyermek (14 év alatt ), autó + sátor vagy autó + utánfutó vagy camper, elektromos csatlakozás

€

60,00
12,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapłata gotówką na miejscu zlotu lub na konto Payment in cash in Radków or into the bank account Die Zahlung in bar vor Ort in Radków oder auf dem Bankkonto
Ucastnicke poplatky pri prijezdu v hotovosti na miste v Radkowie nebo bankovního účtu PFCC Úhrada účastníckeho poplatku po príchode v hotovosti na mieste
v Radkowie alebo na bankový účet A részvételi díj fizetése érkezéskor, készpénzben a helyszínen Radkówban vagy átutalással a PFCC bankszámlájára:

IBAN CODE: PL42 1020 1156 0000 7102 0058 9168

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proszę wysłać zgłoszenier e-mailem na adres Please send the applications to the address Bitte senden Sie die Anmeldung an die Adresse
Přihlašky zašlete mailem na adresu Prihlášky zašlite mailom na adresu A jelentkezést az alábbi e-mail címre várjuk: biuro@pfcc.eu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgadzam się na publikowanie mojego nazwiska jako uczestnika zlotu na stronie www.pfcc.eu. I agree that my name will be published on the website
www.pfcc.eu as the Rally participant. Ich akzieptiere, dass mein Name auf der Liste der Teilnehmer auf Website www.pfcc.eu veröffentlicht wird.
Souhlasim s uvedenim meho jmena v seznamu prijatych prihlasek, kterrty bude zverejnen na strankach www.pfcc.eu. Súhlasím s uvedením môjho
mena v zozname prijatých prihlášok, ktorý bude zverejnený na stránkach www.pfcc.eu Résztvevőként beleegyezem a nevem közzétételébe
www.pfcc.eu honlapon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja i moja załoga będziemy przestrzegać przepisów zlotu. Niżej podpisany nie będzie wnosił do organizatorów skargi za wypadki, choroby kradzieże
i inne zdarzenia wywołane silami wyższymi. I and my unit will follow the regulations of the rally.I agree that organiziers deprives of any responsibility in
the case. of the injury illnes yheft and in the case heigher power. Ich und meine Einheit wird die Regelungen der Rallye folgen. Ich bin damit
einverstanden, dass Organisatoren jede Verantwortung in dem Fall beraubt. Der Verletzung Krankheit Diebstahl und in dem Fall höherer Macht
Ja a moja posádka budeme dodržiavať nariadenia Rally. Dolu podpísaný nebude požadovať od organizátorov náhradu za škodu, chorobu, krádež a iné
škody vyvolané vyššou mocou. Ja a moja posádka budeme dodržiavať nariadenia Rally. Dolu podpísaný nebude požadovať od organizátorov náhradu za
škodu, chorobu, krádež a iné škody vyvolané vyššou mocou. Én és hozzátartozóim a találkozó szabályait betartom. Az alulírott nem emel panaszt
a rendezőkkel szemben balaeset, megbetegedés, lopás és más vis maior típusú események kapcsán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data date Datum data data dátum: _____________2017

________________________________________
podpis signature Unterschrift podpis podpis aláírás

WYCIECZKI FAKULTATYWNE • EXCURSION • AUSFLÜGE
VÝLETY • VÝLETY • KIRÁNDULÁS
UCZESTNICY

PARTICIPANTS

TEILNEHMER

A

1.09.2017

nr

nazwisko family name Name příjmení priezvisko vezéteknév
:

ÚČASTNÍCI

ÚČASTNÍCI

RÉSZTVEVŐK:

Imię first name Vorname jméno meno keresztnév Kraj country Land

země štát ország

1.
2.
3.
4.
5.

B

2.09.2017

nr

nazwisko family name Name příjmení priezvisko vezéteknév
:

Imię first name Vorname jméno meno keresztnév Kraj country Land
země štát ország

1.
2.
3.
4.
5.
Data date Datum data data dátum: _____________2017

________________________________________
podpis signature Unterschrift podpis podpis aláírás

