UMENIE
a elegancia

Americký sen
Pozývame Vás na V. ročník stretnutia
zberateľov a milovníkov historických vozidiel v anglickom parku
Art Hotela Kaštieľ v Tomášove
v nedeľu 8. 9. 2019 od 9:00 do 17:00 hod.
Počas akcie bude už tradične
bohatý program pre účastníkov aj návštevníkov podujatia.
Viac na www.veteranklubba.sk

To m á š o v

Vážení priatelia,
Veterán Klub Bratislava a Art Hotel Kaštieľ Tomášov si Vás dovoľujú pozvať na V. ročník stretnutia historických vozidiel s názvom „Umenie
a elegancia“. Opäť sme pripravili program pre milovníkov historických vozidiel všetkých značiek, vyrobených do roku 1975. Na čerstvo pokosenom
anglickom trávniku radi privítame všetky krásne historické vozidlá, opäť rozdelené do piatich kategórií.
Ako už tradične máme vo zvyku – popri hlavných kategóriách zasa vyhlasujeme jednu špeciálnu, tentoraz inšpirovanú vozidlami a značkami
jednej z automobilových veľmocí - autami Spojených štátov amerických.
MOTTOM TOHTOROČNÉHO STRETNUTIA JE „AMERICKÝ SEN“.
Kolískou vzniku dnešného automobilu so spaľovacím motorom bola síce Európa, no v prvej polovici dvadsiateho storočia najväčší rozmach
zaznamenal automobil v USA. Hlavným technickým dôvodom rozmachu automobilizmu v USA bolo zavedenie pohyblivej výrobnej linky pri
výrobe automobilov – to dal svetu kolies americký priekopník Henry Ford. Drahú kuriozitu razom zmenil na praktický dopravný prostriedok pre
široké masy. Automobil bol však odjakživa aj imidžovou záležitosťou. A nikde na svete nedosiahol také zhmotnenie túžob, takú bizarnosť tvarov
a luxusný rozmar línií, ako práve v Spojených štátoch amerických. Stal sa symbolom blahobytu, synonymom amerického sna.
Ladnými tvarmi vystavených automobilov, dobovou hudbou i kostýmami účastníkov sa Vás budeme snažiť vniesť do tohto amerického sna,
reprezentovaného americkými automobilmi.
Pozývame Vás na prežitie takéhoto sna! Amerického, európskeho, veteránskeho...!
DÁTUM A MIESTO KONANIA:
8. september 2019, areál Art Hotela Kaštieľ Tomášov
PROGRAM:
09:00 – 10:00
11:00
11:30 – 14:00
14:00
16:00
17:00

Príjazd a prezentácia účastníkov
Privítanie účastníkov
Sprievodné programy, obed
Súťaž elegancie
Vyhodnotenie súťaže elegancie
Ukončenie akcie

PRAVIDLÁ
Stretnutie je určené pre historické vozidlá do roku výroby 1975, ktoré budú rozdelené do kategórií. Odborná porota bude hodnotiť vzhľad
a originalitu vozidla, ale aj oblečenie posádky, korešpondujúce s jeho rokom výroby. Všetci účastníci so svojimi strojmi budú počas krátkej jazdy
predstavení nadšenému publiku.
Pozor, dôležitá informácia: Do súťaže elegancie budú z účastníkov stretnutia vybrané len tie vozidlá, ktorých posádky prídu na podujatie
v dobovom oblečení.
KATEGÓRIE
A. Automobily do roku výroby 1945
B. Automobily od roku výroby 1946 do r.v. 1975
C. Automobily do roku výroby 1945 vyrobené v USA
D. Automobily od roku výroby 1946 do r.v. 1975 vyrobené v USA
E. Motocykle do roku výroby 1965
INFORMÁCIE
Účastnícky poplatok je 25,-€/osoba. V ňom je zahrnuté občerstvenie počas akcie. Riadne vyplnenú a podpísanú Prihlášku spolu s fotografiou
Vášho auta pošlite na e-mailovú adresu: duranna@porsche.sk. Termín uzávierky prihlášok je 10.8. 2019. Po potvrdení prihlášky usporiadateľom
budete vyzvaní na úhradu poplatku. Na akciu bude prijatých max. 70 vozidiel a 20 motocyklov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo ich výberu. Pre
vzdialenejších účastníkov ponúka Art Hotel Kaštieľ možnosť ubytovania so zľavou 30%. Jeho prípadnú rezerváciu vykonajte individuálne na www.
hotelkastiel.sk, recepcia@hotelkastiel.sk alebo telefonicky : +4212 20909300.
V rámci ubytovania je možnosť využiť služby hotela, ako je minigolf, foot-golf, vonkajší bazén, oddych pri veľkom šachu, ruských kolkách
v anglickom parku, wellness alebo biliard v interiéri.
Tešíme sa na stretnutie!
Ďalšie informácie a fotografie z minulého roku nájdete na www.veteranklubba.sk

