Motoklub East Way zve všechny
motorkáře, motorkářky, příznivce
motorek a milovníky dobré zábavy
na III.ročník jarní akce.
Datum konání:
14.5.2011
Místo konání:
Vršovka u Nového Města nad Metují
GPS:
Pátek
50°19'29.898"N, 16°7'19.291"E
- příjezd na akci je možný již v pátek
- občerstvení bude otevřeno
- reprodukovaná hudba
- soutěže

Sobota
13.00 hodin - spanilá jízda po okolí
15.30 hodin - návrat ze spanilé jízdy
- odpolední soutěže a program
17.00 hodin

Na akci Vás čeká spousta dobrého
jídla, pití, soutěže, skvělá
muzika a zábava.
Ubytování ve vlastních stanech
nebo pod širákem.

Vstupné na akci:
20.00 hodin

50,- Kč jezdec a motorka,
spolujezdec a ostatní
100,- Kč prodejní stánek (bez energií)

Upozornění:
Po dobu konání akce je omezen vjezd do přilehlé obce, respektujte umístěné dopravní značení !!
Vstup na akci je možný pouze na vlastní nebezpečí. Po 24 hodině bude uzavřen prostor pro vjezd motorek,
v této době platí také zákaz bezdůvodného startování, jízdy motorek a ostatních vozidel po areálu.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem šťastnou cestu a příjemnou zábavu.
www.eastway.cz
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