Akcia: SAAB SESSION SLOVAKIA
Dátum: 12.- 14.10.2012
Miesto: Malá Lučivná, hotel SMREČINA ***,tel : +421 43 589 55 60, GSM +421 905 793355
www.hotelsmrecina.sk
Registrácia účastníkov
Registrácia prebehne vyplnením dole uvedeného formulára, jeho odoslaním a uhradením
registračného poplatku.
Formulár prosíme nakopírovať do e-mailu a zaslať na adresu: saabslovakia@yahoo.com
Je potrebné vyplniť všetky údaje požadované formulárom. Prosíme aj o zaslanie fotky Vášho auta,
ktoré budeme postupne pridávať na www stránku. Získate tak prehľad, aké vozidlá si budete môcť na
akcii prezrieť.
Termín registrácie je do 30.09.2012. Účastníci kompletne zaregistrovaní do 20.9.2012 obdržia sadu
reklamných predmetov.
Registračný poplatok na SAAB SESSION SLOVAKIA : 15,- €/osoba. Deti do 15 rokov bez poplatku.
Registračný poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu :
Poštová banka a.s. 10729460/6500, IBAN: SK7965000000000010729460, SWIFT: POBNSKBA
najneskôr do 30.09.2012, do poznámky treba uviesť meno pre identifikáciu platby.
V poplatku je zahrnuté : desiata, výlet úvraťovou železnicou, prehliadka skanzenu, „saab session
slovakia - večera“ .
Ubytovanie
Ubytovanie nie je zahrnuté v registračnom poplatku. Ubytovanie je potrebne rezervovať priamo na
www stránke hotela: http://slovakiainn.sk/sk/index.php?page=h_uvod&hotel=2
Je potrebné vyplniť všetky údaje a pri mene treba uviesť „SAAB „ Cena 15 € /osoba /noc, deti do 12
rokov 10,-€/osoba/noc. V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky.

Registračný formulár
Meno a priezvisko:
Počet dospelých osôb:
Počet detí do 15 rokov:
Typ auta a rok výroby:
Dátum príchodu:

Program:
12.10.2012
Od 17.00 registrácia a ubytovanie
13.10.2012
08.00 - 9.00 registrácia
09.30 - 10.30 spanilá jazda v kolóne na Vychylovku (úvraťová železnica, skanzen)
11.00 - 12.00 jazda úvraťovou železnicou,
12.00 - 14.00 prehliadka skanzenu, obed v starej drevenici priamo v skanzene, fotografovanie
14.30 - 15.30 jazda v kolóne späť do Malej Lučivnej
16.00 - 19.00 súťaže, výmena a burza náhradných dielov, konzultácie, voľná zábava
19.30 - 00.00 „ večer SAAB SESSION SLOVAKIA – spoločná večera „
14.10.2012
9.00 - 14.00 ukončenie akcie, výmena dresov a adries

Informácie sa budú priebežne aktualizovať na www.saabclubslovakia.sk
Prípadné otázky môžete zasielať na adresu hollein@mahpetrzalka.sk

