Spolek GT40-Milíkovský Mustang & Veteran Klub
„Burácení pod Kozubovou“ – XII. Sraz Veteránů Mustangů & US
cars Milíkov 2022“
SOUTĚŽE PRO DIVÁKY
VYLOSOVÁNÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ SOUTĚŽE DIVÁKŮ
Vylosování jediného vítěze hlasovacích lístků soutěže diváků, bude kolem 18 hodiny. Losovat bude
vylosovaná osoba, kterou nejprve vylosuje z koše s hlasovacími lístky moderátor akce. Lístek
vylosované osoby již nebude vracen do losovacího košíku a jako kompenzaci, obdrží vylosovaná osoba
cenu útěchy. Samotné losování bude probíhat tak, že vylosovaná osoba bude losovat jediného výherce
hlavní ceny. V případě, že vylosovaný výherce nebude v době losování v areálu srazu, a nedostaví se ani
na třetí vyzvání, bude losování probíhat znovu. Takto se bude pokračovat až do vylosování jediného
výherce!
- Hlavní cena: poukaz na ubytování v hotelu Excelsior v ceně 3990,-Kč
- Cena útěchy: župan firmy Berndorf Bäderbau s.r.o.
VOLNÉ SOUTĚŽE S PŘEKVAPENÍM
-

Vítěz obdrží věcnou cenu v hodnotě do 350,-Kč
Soutěže budou probíhat během dne dle programu, účast na soutěžích je na vlastní nebezpečí
a je určena pro osoby starší 18-ti let. Dále budou probíhat soutěže pro děti vždy pod
dohledem zákonného zástupce.

TOMBOLA
Průběžný prodej a okamžité výhry budou probíhat během dne od 9:00 do max. 19:00 hodin. Při
zakoupení losu bude kupující ihned seznámen se skutečností, zda jeho zakoupený los vyhrává jednu z
losovaných cen, či nikoliv. V případě výherního losu se výherce dostaví do stánku s výherními cenami (
stánek označený TOMBOLA) a zde svůj výherní los smění za výherní cenu, která je vždy k danému losu
přiřazená. Ostatní losy, ktere nevyhrály v průběhu obou dnů pořádaní akce, se vloží do losovacího koše
a z těchto losů budou v hlavním losování vylosovány hlavní ceny. Proto je nutno zakoupené losy, které
neuspěly v průběžném losování, dobře uschovat pro závěrěčné hlavní losování, které bude probíhat
kolem 19:00 hodin
-

1. věcná cena v hodnotě 34419,-Kč, Elektrokoloběžka Capirelli Urbano 6 – Berndorf Bäderbau
s.r.o.
2. věcná cena v hodnotě 14990,-Kč, televize JVC LT-65VU3105 – Spolek GT40
3. věcná cena v hodnotě 7890,-Kč, Espresso Delonghi ECAM22.110SB – Spolek GT40
4. věcná cena v hodnotě 6500,-Kč, vrtací šroubovák Ryobi R18DD3-120S + náhradní baterie –
DD PNEU s.r.o.
5. věcná cena v hodnotě 3500,-Kč, dámské a pánské hodinky značky Secco – Schediwy & Syn

Hlavní losování bude probíhat kolem 19:00 hodin. V případě neúčasti vylosovaného výherce v areálu u
kteréhokoliv z cen, bude automaticky vylosován další výherce. Losování bude vždy probíhat tak dlouho,
dokud nebude k dané ceně vylosován výherce. Pozdější urgence výhry není přípustná.
VEŘEJNÁ DRAŽBA A DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK
Veřejná dražba bude probíhat v době od 16:30-17:00 hod. Dražit se budou obrázky aut, které namaloval
jeden z chráněnců centra, pan Miroslav Konderla. Vyvolávací cena pro všechny dražené obrázky je 200,Kč. Mimo samotnou dražbu, je možno dané centrum podpořit v dobrovolným příspěvkem, který bude
přičten k vydražené sumě. Dobrovolné příspěvky se budou vybírat od 9:00-17:00 hod. v Infostánku.
Výtěžek z dražby bude věnován organizaci „CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI TŘINEC“
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