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POŘADATEL TPS centrum®        
   Ing. Tomáš Stejskal
  Tůmova 17, 616 00  Brno
  tel./fax: 543 236  513, tel.: 543 236 753       
  Mobil CZ: 00420 602 55 99 83
 Mobil CRO: 00385 91 583 66 46
    tpscentrum@tpscentrum.cz
  www.tpscentrum.cz

TERMÍN                        25. září - 2. října 2010

TYP ZÁVODU              etapový 

OBLAST PLAVBY        Jaderské moře – Dalmácie

VÝCHOZÍ PŘÍSTAV      Marina Hramina příp. jiná marina v této oblasti
 (bude upřesněn v „Propozicích závodu“)
             

Závodní lodě budou přebírány jednotlivě v různých marinách. Prozatím jsou objednány lodě 
z následujících přístavů: marina Kornati - Biograd, marina Jezera – Murter. Lodě budou losová-
ny v sobotu 25. 9. 2010 dopoledne ve výchozím přístavu.

   

STARTUJÍCÍ LODĚ       20 x  ELAN 340   včetně spinakru
      

	 •	 k	dispozici	je	20	lodí	se	stejnou	specifikací
	 •	 rok výroby 2007, 2008 (10 lodí s šedým a 10 s modrým trupem)
	 •	 posádka	maximálně	6	osob
	 •	 celospirová	hlavní	plachta,	spinakr,	kormidelní	kolo
	 •	 přesto,	že	se	jedná	o	maximálně	3	roky	staré	lodě,	nemůžeme 
    garantovat naprostou identitu jejich stavu a oplachtění
	 •	 kapitán	 je	 zodpovědný	 za	 kontrolu	 technického	 stavu	 
     lodě při jejím převzetí

DOPROVODNÉ LODĚ    2x ELAN 434 Impression
 1x ELAN 384 Impression
 1x ADRIA 1002
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14. Česká námořní rallye
  regata monotypových plachetnic ELAN 340
   zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 
     25. září - 2. října 2010, Chorvatsko



  I.   STARTOVNÉ          82.000,- Kč         (Osmdesátdvatisíc Kč)
                                                     
ZAHRNUJE:

a)  pronájem lodě ELAN 340 včetně spinakru 
b)		příplatek	nájemného	za	využití	lodě	pro	regatu
c)  pojištění lodě
d)  závěrečný úklid lodě, transitlog
e)  pobytový poplatek během závodu
f)  poplatky Chorvatskému svazu jachtingu a přístavním kapitanátům navštívených oblastí
g)  slavnostní recepce při vyhlašování celkových výsledků
h)  kotvení v průběhu závodu
i)  6 ks polokošilí s logem rallye
j)		možnost	umístění	reklamy	sponzora	posádky	(viz.	Podmínky	reklamy)	
k)  doprovodné lodě a organizační zajištění závodu
l)		DVD	s	reportáží	a	fotogalerií

  II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Záloha: 40.000,- Kč Splatnost zálohy:  7 dní po potvrzení přihlášky
Doplatek: 42.000,- Kč Splatnost doplatku: 1. 8. 2010

Bankovní	spojení:	 Komerční	banka	a.s.,	Brno	–	venkov,	Kobližná	3,	631	32	Brno
Číslo účtu: 19 – 8648260207/0100
Variabilní symbol: číslo přihlášky – nutné uvádět při všech platbách

KAUCE:          2.000,- EUR 				(možnost	pojištění	kauce	v	ceně	300,-	EUR)
           
 (kauce je splatná v hotovosti nebo kreditní kartou při převzetí lodě)

STORNO:  viz. Podmínky pronájmu

Upozornění:	 Doplatek	 startovného	 ve	 výši	 42.000,-	 Kč	 je	 možné	 fakturovat 
 sponzorovi Vaší posádky jako pronájem reklamní plochy na lodi  
	 ELAN	340	při	příležitosti	14.	České	námořní	rallye.	V	tomto	případě	 
 bude  k této částce připočteno DPH 20%

	 a)		nutno	zaslat	písemnou	objednávku	s	údaji	pro	 fakturaci	 (firma,	 
 adresa, IČO, DIČ) do 15. 7. 2010
	 b)		částku	42.000,-	Kč	lze	fakturovat	max.	2	firmám	v	1/2	výši,	tzn.	2	x	 
 21.000,- Kč - v tomto případě dojde k příslušnému rozdělení 
 reklamní plochy – viz. Podmínky reklamy
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  III. PODMÍNKY ÚČASTI

a)   písemné potvrzení přihlášky pořadatelem
b)   kapitán: oprávnění k vedení rekreačního plavidla na moři pro danou loď a oblast
c)			jeden	člen	posádky:		oprávnění	k	používání	námořní	radiostanice
d)   závodní licence pro celou posádku (není v ceně startovného)
       vydání licencí:    - prostřednictvím jachetních oddílů
                                      - při losování lodí nebo před startem při registraci (licence ČANY) 
        LICENCE JE PLATNÁ POUZE S LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM !
e)   nájemce odpovídá za obeznámení všech členů posádky s podmínkami účasti a propozicemi 14. ČNR
f )   úhrada všech plateb v daných termínech

   IV.  PODMÍNKY REKLAMY – zahrnuté v ceně startovného (viz. Platební podmínky)

Účastníci	berou	na	vědomí	a	souhlasí	s	tím,	že	reklama	sponzora	posádky	bude	prováděna	za	
splnění těchto podmínek:

1. Písemná objednávka reklamní plochy viz. Platební podmínky.
2. Reklama musí být v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě.
3. Umístění na lodi:
	 a)	 reklama	sponzora	posádky	může	být	umístěna	pouze	na	boku	lodi,	v	zadní	čtvrtině	trupu	 
  po obou stranách 
 b) reklama nesmí přesáhnout plochu obdélníka 5000 cm2 na jednom boku lodě
 c) reklama musí být odstraněna bez poškození trupu, v opačném případě odpovídá 
	 	 nájemce	za	způsobenou	škodu	–	nesmí	být	použity	papírové	samolepky
 d) umístění a odstranění reklamy zajistí nájemce lodě
	 e)	 rozšíření	reklamy	je	možné	pouze	po	písemné	dohodě	s	pořadatelem
	 f )	 v	případě	nesplnění	bodu	a)	a/nebo	b)	je	nájemce	povinen	reklamu	okamžitě	odstranit	 
	 	 a	 zároveň	 je	 pořadatel	 oprávněn	 zakázat	 start	 lodě	 v	 závodě,	 případně	 požadovat	 
  po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč
 g) v případě sankcí uvedených v bodě f ) nemá posádka nárok na vrácení zaplaceného 
  startovného
4.	 Posádka	 je	 oprávněna	 používat	 firemní	 oblečení	 oficiálního	 sponzora	 lodě	 –	 reklamní 
 plocha bez omezení.
5.	 Posádka	může	být	prezentována	pod	názvem	oficiálního	sponzora	lodě.
6.	 Po	 dohodě	 s	 pořadatelem,	 a	 to	 alespoň	 jeden	 měsíc	 před	 konáním	 závodu,	 je	 možné 
 prezentovat sponzory formou darů do tomboly.
7.	 Materiály,	které	budou	obsahovat	logo	nebo	název	pořadatele	či	závodu,	je	možné	komerčně 
	 použít	před	konáním,	v		době	konání	nebo	po	skončení	závodu	pouze	na	základě	písemné	 
 dohody s pořadatelem.
8.	 Veškerá	reklamní	a	propagační	činnost	spojená	se	závodem	je	možná	před	konáním,	v	době	 
 konání nebo po skončení závodu pouze po písemné dohodě s pořadatelem.
9.	 Reklama	 firem,	 výrobků	 a	 služeb	 z	 oblasti	 lodních	 sportů	 je	možná	 pouze	 po	 písemné 
 dohodě s pořadatelem.
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  V. PŘIHLÁŠKY:

   
•	 vyplněnou	přihlášku	zašlete	ve	dvojím	vyhotovení	na	adresu	pořadatele	-	jedno	vyhotovení
     s potvrzeným číslem přihlášky vám bude obratem zasláno zpět
•	 přihlášky	budou	vyřizovány	dle	data	doručení	na	adresu	pořadatele
•	 vzhledem	k	omezenému	počtu	lodí	doporučujeme	zaslat	vyplněnou	přihlášku	obratem			
      (mailem příp. faxem a současně originál poštou)
•	 přihláška je platná až po potvrzení a přidělení čísla přihlášky pořadatelem
•	 v	případě,	že	by	během	sezóny	došlo	k	poškození	některé	ze	závodních	lodí	a	nebyl	by	tím	 
	 pádem	možný	její	start	v	závodu,	bude	zrušena	účast	posádce,	která	se	přihlásila	jako
	 poslední,	startovné	bude	vráceno	v	plné	výši,	další	odškodnění	nelze	vyžadovat

Propozice závodu a plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici v průběhu září 2010.

V případě zájmu o obsazení generálního, etapového nebo technického partnera rega-
ty kontaktujte pořadatele.

   

      Ing. Tomáš Stejskal
            TPS centrum

V Brně, dne 10. dubna 2010

Přílohy:
•	 prospekt	ELAN	340		–	technické	údaje	v	prospektech	jsou	informativní
•	 	2	x		přihláška	včetně	podmínek	pronájmu	

Změny	a	specifikace	vyhrazeny.
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