Mercedes-Benz klub Česká republika, z.s.

59. Výroční sraz Mercedes-Benz klub Česká republika:
Mercedesy pod Ještědem 2022
Aneb Reichenbergem za Liebiegem
INFORMACE ÚČASTNÍKŮM 4

DATUM: 02.08.2022

Milý účastníku výše uvedeného výročního srazu.
HURÁÁÁÁ! Je to tady! V pátek se uvidíme!
Organizační pokyny k příjezdu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liberec centrum - Gutenbergova ulice – Clarion Grandhotel Zlatý Lev
od 14 hodin do 18 hodin (v 19 hodin uzavíráme parkoviště)
příjezd výhradně vozem přihlášeným na tuto akci
přijet a zaparkovat dle pokynů organizátorů na místě
připravit si OP a „zelenou kartu“ k vozu
vyhledat v recepci hotelu „NAŠÍ“ registraci
Postupovat podle pokynů
S připevněnou páskou na ruce a visačkou na hrudi jen nahlásit jméno a číslo na recepci
hotelu
obdržíte kartu od pokoje a bydlíte…
Další organizační pokyny obdržíte při registraci.

Upozornění:
Ti co z různých důvodů neposkytli své osobní údaje, půjdou nejprve na recepci hotelu a až po té se
dostaví na registrační místo organizátora srazu.
Vybrané Info v předchozím bulletinu:
1.
2.
3.
4.

co není nutné tisknout, netiskneme
pokud se během srazu ztratíš v prostoru a čase - zavolej a zeptej se (775 789 511)
pokud budeš s něčím nespokojen, řeš to nejprve se mnou
vozidlo, které jsi na sraz přihlásil je pro tvou účast zavazující, změna vozidla je možná
výhradně na základě dohody předem
5. vozidlo musí být vybaveno předepsanou výbavou, splňovat zákon o pohybu na pozemních
komunikacích – mít platnou STK a pojištění – případně plně nahrazující doklady.
6. parametry bodu 5 budou při registraci na místě kontrolovány
7. Mercedes-Benz vždy určoval vývoj a směr. Ani náš klub by neměl zůstat pozadu a zaspat
dobu. Proto se sraz v Liberci, kolébce motorizmu v Českých zemích, snažím od samého
počátku koncipovat trochu jinak, než jak tomu bylo po dlouhou dobu v minulosti zvyklostí.
Nyní k organizaci příjezdu:
Základnou srazu nám bude nejkrásnější secesní hotel v Liberci: Zlatý Lev (Clarion Grandhotel Zlatý Lev).
Takzvaný Zlaťák. Gutenbergova ulice (slepá, dlouhá asi 200 metrů).
Zde, přímo před hotelem máme rezervované parkoviště pro srazová auta. Kapacita parkoviště je
omezena, proto je nutné při příjezdu dbát pokynů organizátora, případně si nechat vozidlo zaparkovat.
Parkoviště je na konci slepé ulice a bude navíc oploceno a střeženo bezpečnostní agenturou.
Ti, kteří plánujete přijet s podvalem mi zavolejte, abychom vyřešili vaše parkování. Všichni, kteří
přijedete s vozidlem mladším roku výroby 1971 včetně, berte prosím zvláštního zřetele na zhoršené
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možnosti ovládání a vzácnost vozidel starších. Při manévrech na místě jim dávejte přednost, jejich
mechanické systémy jsou náchylnější na poškození, přehřátí atp.
Parkoviště pro příjezd bude otevřené dne 5.8.2022 od 14 hodin a uzavřené bez možnosti parkování po
19. hodině. Kdo přijede po uzavření parkoviště může se ubytovat, ovšem do střeženého prostoru
parkoviště se kvůli bezpečnostní uzávěře již nedostane.

Josef Holický, ředitel srazu

