
Návratka
Meno a priezvisko pretekára: ……………………………………………..............………….………….………….……………………….…………...….

Presná adresa s PSČ: ......…………………………….………….………….…………..…………………Tel.č.(mobil): ...…………..............…….…..

Po naplnení stanoveného počtu pretekárov sa poradovník účastníkov uzatvorí.

Neváhajte a včas sa staňte účastníkmi XXVI. ročníka VRP v Seredi!
U p o z o r n e n i e : V prípade neúplne vypísanej návratky, nebudete zaradení do evidencie VRP 2022.

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na XXVI. ročník Veľkých rybárskych pretekov,
ktoré sa uskutočnia dňa 13. mája 2023 na vodnej lokalite Horný Čepeň. Víťaz získa
od organizátora VRP finančnú hotovosť - 10.000,- €. Túto výhru organizátor
garantuje pri akomkoľvek počte štartujúcich pretekárov. Okrem prvej ceny,
organizátor pretekov poskytne pre štartujúcich ešte ďalších 14 hodnotných cien, z
ktorých aj tá posledná presiahne hodnotou štartovného - 160 €. Počet
pretekárov je limitovaný 160 + 2 náhradníci. Cena povolenky je v sume 160 Eur.
Touto cestou Vám ponúkame možnosť včasného zabezpečenia si účasti na týchto
pretekoch. Vyplnenú návratku aj so zaplatenou poštovou poukážkou vo vlastnom
záujme zasielajte od 12. decembra 2022. Zoznam pretekárov bude zostavený po
zaplatení poštovej poukážky a jej doručení spolu s návratkou na adresu:

SRZ MsO Sereď, Čepenská č. 2533/26, 926 01 SEREĎ

Pozvánka
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