Nevezési feltételek

Rendezvény neve: KRS Classic Days - Klasszikusok Földön, Vízen, Levegőben
Dátum: 2019. október 4 – 6.
Weboldal: www.classic-days.hu
Rendező: KRS Events Kft.
Cím: 1121 Budapest, Zugligeti út 41.
Telefon: +36-1-275-2785
E-mail: krs@classic-days.hu
Főrendező: Dr. Kovács Attila
Rendezvényiroda: Pálovci Gabriella
Telefon: hétköznap 10:00-17:00: +36-1-275-2785
E-mail: palovci.gabriella@krs.hu
Nevezési feltételek: Nevezni csak előzetesen, elektronikus úton lehet a fenti honlapon
elérhető online űrlap kitöltésével és a részvételi díj egyidejű átutalásával. A nevezés nem
átruházható. 2019. július 31-ig történő lemondás esetén a nevezési díj 90%-a kerül
visszafizetésre. Ezt követően visszatérítés nem lehetséges.
Online nevezés: www.classic-days.hu
Nevezési és befizetési határidő:
2019. augusztus 31-ig:

bruttó 119.000 Ft / autó / 2 fő – szállás nélkül
bruttó 139.000 Ft / autó / 2 fő - 1 éjszakai szállással
bruttó 169.000 Ft / autó / 2 fő – 2 éjszakai szállással

2019. szeptember 1-től:

bruttó 139.000 Ft / autó / 2 fő - szállás nélkül
bruttó 159.000 Ft / autó / 2 fő – 1 éjszakai szállással
bruttó 189.000 Ft / autó / 2 fő – 2 éjszakai szállással

További személy (utas) részvételi díja: bruttó 25.000 Ft / fő / nap (szállás nélkül)
Végső nevezési és befizetési határidő: 2019. szeptember 16. (hétfő)
Számlaszám: KRS Events Kft., K & H Bank Zrt: 10400212-50526848-89551004
A díj tartalmazza:
-

Kétfős csapat számára a rendezvényen és annak programjain való részvételt
Részvételhez szükséges eszközök: itinerfüzet, azonosítók, rajtszámok.

-

Étkezéseket:
a) 1 éjszakai tartózkodás esetén:
szombat: tízórai, ebéd, uzsonna, gálavacsora
vasárnap: reggeli, tízórai, ebéd
b) 2 éjszakai tartózkodás esetén:
péntek: köszöntő fogadás és vacsora
szombat: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, gálavacsora
vasárnap: reggeli, tízórai, ebéd
c) szállás nélküli részvétel esetén:
szombat: tízórai, ebéd, uzsonna, gálavacsora
vasárnap: tízórai, ebéd

A beérkezett nevezésről a Rendező e-mailben automatikus visszaigazolást küld. A Rendező
fenntartja a jogot, hogy a nevezést (akár indoklás nélkül) írásban visszautasítsa; amely
esetben a befizetett nevezési díj teljes mértékben visszatérítésre kerül. Ellenkező esetben
a nevezési díj beérkezését követően a nevezés elfogadottnak minősül, a benevezett páros
autója felkerül a honlapra www.classic-days.hu oldal „Résztvevők” menüpontja alá.
A Rendező a nevezési díjról szóló számlát a verseny helyszíni regisztrációjakor adja át, vagy
külön kérésre email-en megküldi a nevező által megadott email címre.
Csak a nevezési határidőig beérkezett, szabályosan kitöltött nevezéseket fogadja el a
Rendező. A rendezvényen és a rendezvényhez tartozó programokon csak az írásos
visszaigazolással rendelkező és a helyszíni regisztrációnál rögzített páros tagjai és járműve
vehet részt. A benevezett páros tagjai között a vezetőcsere megengedett.
Regisztráció:
a.) 2019. október 4. (péntek) délután 13:00- 19:00,
helyszín: Hotel Yacht**** Wellness & Business Siófok (8600 Siófok, Vitorlás u. 12-14.)
b.) 2019. október 5. (szombat) reggel 8:00- 9:00,
helyszín: Siófok, Vitorlás Kikötő (Móló) melletti parkoló
A pontos helyszínek és időpontok a rendezvény weboldalán kerülnek megjelenítésre.
Eredményhirdetés:
A rendezvény keretében lebonyolításra kerülő vetélkedő eredményeinek kihirdetésére a 2019.
október 5-i (szombat) gálavacsorán kerül sor.
Versenyközpont telefonszáma: itinerben megadva.
Díjkiosztó helyszíne: Hotel Yacht**** Wellness & Business Siófok (8600 Siófok, Vitorlás u.
12-14.)
Díjkiosztó időpontja: 2019. október 5. szombat, a gálavacsora során (kb. 21:00 óra).
Eredménylista elérhetősége: a Díjkiosztó helyszínén kifüggesztve, illetve elektronikusan a
www.classic-days.hu oldalon.

