


Všeobecné podmínky přehlídky Automobilové klenoty 2020                 

1. Po přijetí přihlášky vzniká účastníkovi povinnost přistavit na vlastní náklady 
přihlášené vozidlo včas na určené místo v areálu výstavy. Návoz vozů a registrace 

účastníků je v sobotu 16. 5. 2020 mezi 06:00 a 09:00. V jiném termínu je příjezd 
umožněn pouze po předchozí dohodě. Odjezd a odvoz vozidel je v neděli 17. 5. 

2020 mezi 18:00 a 20:00.  

2. Storno podmínky: při včasném zrušení Vaší účasti získáváte zpět uhrazený 
registrační poplatek ve výši: 100% (zrušení do 31. 3. 2020), 50% (zrušení do 30. 4. 

2020). V ostatních případech se uhrazený poplatek nevrací a slouží k pokrytí 
nákladů akce.   

3. Pokud nebudete schopni zajistit účast přihlášeného  vozidla, je nezbytné tuto 
skutečnost neprodleně oznámit organizátorům akce.  

4. Vystavená vozidla musí být čistá a v co nejlepším technickém stavu, ideálně 
pojízdná.  

5. U vystaveného vozidla bude umístěná oficiální popiska vozidla. Žádné další 
popisky, reklamy nebo propagační materiály či poutače nebudou u vozidel 
tolerovány.  

6. Účastníci si mohou u vystaveného vozidla umístit vlastní piknikový stoleček a 
židličky, pokud možno v provedení odpovídajícím charakteru výstavy.  

7. V případě zájmu může účastník u vozidla instalovat ochranný provaz chránící 
exponát od přímého kontaktu s diváky.  

8. Účastník musí zajistit u vozidla funkční zábranu před případným únikem oleje pod 
vozidlem (např. plechová vana nebo savá papírová podložka).  

9. Vystavovatel si zajišťuje vlastní kvalitní plachtu pro případ dešťové přeháňky či 
pro ochranu proti kroupám, kterou si v případě nebezpečí sám instaluje na své 
vozidlo.  

10. Účastník se akce účastní na vlastní zodpovědnost a nebezpečí, vystavovaná 
vozidla budou pojištěná organizátorem výstavy proti poškození během konání 
výstavy a odcizení. Pro platnost pojištění je nutné dodržet všechny podmínky a 
pokyny pojišťovny.  

11. Účastník je zodpovědný za škody, které způsobí nedbalostí nebo špatným 
technickým stavem svého vozidla.   

12. V případě, že účastník není zároveň majitelem vozidla, je povinen zajistit od 

majitele souhlas pro účast vozidla na akci.  

13. Rozhodnutí poroty v Concours D´Elegance je konečné a nelze se proti němu 

odvolat. Vystavovatel není oprávněn požadovat jakékoli nároky vyplývající 
z rozhodnutí poroty.  

14. Přihláškou dává účastník souhlas ke zveřejnění informací o vozidle včetně 
fotografií vozidla poskytnutých účastníkem nebo pořízených během výstavy. 

15. Přihláškou dává účastník souhlas ke zpracování osobních údajů podle příslušných 
předpisů a zákonů. 

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné ke dni 8. 11. 2019.  Organizátor akce si vyhrazuje 

právo je doplňovat či upravovat. 


