
OZNÁMENÍ  
k 40. evropskému setkání Aero-IG 

od pátku 10. do pondělí 13. září 2021 
v Bad Nenndorfu 

 

Uzávěrka přihlášek je 31. července 2021 
 

Milí Aeropřátelé, jménem našeho sdružení Aero-IG bychom vás rádi 
srdečně pozvali na naše evropské setkání 2021 v Bad Nenndorfu. 

 
1. Pořadatel: Toto 40. Evropské setkání Aero-IG pořádají Bettina a Uwe Birnbaumovi, 

členové a přátelé Aero. 
 

2. Účastníci: Účastníkem je každý jezdec a spolujezdec dobře udržovaného vozu Aero, který 
včas zaplatil startovné a obdržel od pořadatele potvrzení o přihlášení. 

 

3. Pojištění: Každý účastník je odpovědný za nezbytné a dostatečné krytí svého pojištění 
odpovědnosti za škody a dalších pojištění. 

 

4. Odpovědnost a zodpovědnost účastníků: Účastníci (řidič, spolujezdec, majitel a držitel 
vozidla) se akce účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Řidiči musí mít platný řidičský 
průkaz. Za škody způsobené vámi nebo použitým vozidlem nesete výhradní 
občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost. Vozidlo musí být způsobilé a bezpečné k 
provozu na pozemních komunikacích a mít registrační značku. Odesláním přihlášky se 
každý účastník vzdává jakýchkoli nároků na náhradu škody vůči organizaci, pořadateli a jím 
pověřeným osobám. Tato dohoda nabývá pro všechny účastníky účinnosti odesláním 
přihlašovacího formuláře. 
 

5. Odpovědnost pořadatele: Pořadatel si vyhrazuje právo provést případné změny v 
propozicích z důvodu vyšší moci nebo ze strany úřadů.  

 

6. Hodnocení: Hodnocení provede pořadatel a jeho tým. Odchylky od předepsaných hodnot 
se hodnotí mínusovými body. To platí i pro chybějící olejové kartony (Musíte si přinést 
vlastní olejové kartony) při parkování vozidel na parkovištích po všechny dny! 

 

7. Průběh a časový plán: Itinerář a jízdní výkaz budou předány na technické přejímce v 
pátek 10. září. Harmonogram akce je součástí těchto propozic: 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Harmonogram akce:  
- Start a cíl pro Aerovky je po všechny dny závodu u hotelu "Esplanade" v Bad 

Nenndorfu. 
 

- Pátek 10.9.: Příjezd účastníků do 17:00, parkování Aerovek na parkovišti hotelu 
Esplanade. Informace o parkování tažných vozidel a přívěsů budou poskytnuty v 
srpnu po uzávěrce přihlášek. Totéž platí pro případné informace o Corona 
opatřeních týkajících se oblasti našich jízd.  
Společná večeře v hotelu Esplanade.   

 

- Sobota 11.09.: Sraz jezdců a rozprava v 9:30 v/před hotelem v závislosti na počasí. 
První start v 10:00, pak každou minutu jízda podle itineráře (čínské znaky) kolem 
Steinhuder Meer s drobnými úkoly a zvláštními zkouškami. Oběd v "Alte Moorhütte" 
a poté přejezd do Steinhude. Parkovací lístky pro parkování v Meerstrasse se 
budou rozdávat v pátek spolu s jízdními doklady. Cca 2 hodiny "volného výběhu" ve 
Steinhude, poté návrat do Bad Nenndorfu s dalším drobnými zkouškami.  
Večeře v hotelu Esplanade a vyhlášení vítězů. 

 

- Neděle 12.09.: Turistická vyjížďka do Celle po vedlejších cestách podle mapy. 
První start v 10:00 u hotelu Esplanade, poté každou minutu v pořadí startovních 
čísel. Parkování v centru města na Stechbahn, nezapomeňte na olejové kartony! 
 Přejezd autobusem na společný oběd v restauraci "Alter Kanal". Po návratu 
prohlídka města v 15:00 a následný nástup na zpáteční cestu z parkoviště 
Stechbahn v minutových intervalech. 

- Společná večeře v hotelu Esplanade. 
 

- Pondělí 13.09.: Odjezd účastníků nebo alternativně turistický výlet do Hameln u 
řeky Weser s prohlídkou města v 11:30 hodin. Start v hotelu Esplanade od 9:30 
hodin. 

 

9. Kontaktní údaje hotelů (ubytování): 
- Hotel "Esplanade" **** 

Mail: kontakt@hotel-esplanade.de   
Telefon: +49 5723 798110 
Bahnhofstr. 8 v 31542 Bad Nenndorf 
 

- Hotel "Karaman" *** 
Mail: info@karaman-group-hotel.de  
Telefon: +49 5723 9590  
Kurhausstraße 1 v 31542 Bad Nenndorf.   
 

- Heslo pro rezervace "Aero-IG". 
Rezervaci si musí každý účastník provést sám.  
Náklady na ubytování v hotelu jsou zahrnuty v účastnickém poplatku 
 

Jedná se o zvýhodněné hotelové ceny včetně snídaně, které platí i pro dřívější příjezdy a 
prodloužení pobytu.  
Hotel "Esplanade": Dvoulůžkový pokoj 99 €/noc, jednolůžkový pokoj 65 €/noc  
Hotel "Karaman": dvoulůžkový pokoj 75 €/noc. 
Hotel „Karaman“ má částečně dvoulůžkové pokoje s jednou matrací. Ne každému to 
vyhovuje, proto při rezervaci v případě potřeby upozorněte na oddělené matrace ve 
dvoulůžkovém pokoji.  
V případě potřeby lze pokoje za stejných podmínek rezervovat i pro dřívější příjezd nebo 
pozdější odjezd.  



 

10. náklady a registrace: 
Od všech zúčastněných osob bude vybírán účastnický poplatek. Detaily nebo možné 
kombinace a údaje o bankovním účtu jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři a je třeba je 
vyplnit podle vlastního přání a potvrdit podpisem. 

V hotelu Esplanade je rezervováno 25 dvoulůžkových a 25 jednolůžkových pokojů.  

V hotelu Karaman je rezervováno 20 dvoulůžkových pokojů.  

Uzávěrka přihlášek je 31. července 2021. Pokud není účastnický poplatek zaplacen včas, 
je přihláška neplatná. 

Účastnický poplatek bude vrácen pouze v případě zrušení akce nebo nepřijetí přihlášky. 

Následující služby jsou zahrnuty ve všech vstupních variantách (A až G): 

- Organizace a realizace jízd nebo akce. 
- Přípravy, itinerář, jízdní výkaz 
- Organizace hotelů, restaurací,  
- parkovací místa pro Aerovky a doprovodná vozidla 
- Doprovod, podpora, plánování/kontrola tratě a hodnocení 
- pamětní plaketa, startovní číslo, trofeje 
- Zajištění prohlídek s průvodcem / prohlídka památek  

 

Přihlášením účastníci souhlasí s neomezeným použitím fotografií a případně videí 
pořízených během akce - např. na webových stránkách Aero-IG - a potvrzují 
podmínky/znalost základního nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). 

 

11. Organizace 
- Pořadatelem je organizační tým Aero-IG International,  
- Celkové vedení a organizátor: Bettina a Uwe Birnbaumovi 

Am Riedetal 6, D-38442 Wolfsburg, tel./fax: + 49 5361 71154 
Mobil: 01702962631, Mail: uwe.birnbaum@t-online.de 

 

Přejeme nám všem o zvoleném víkendu především pěkné počasí a všem účastníkům 
dobrý příjezd a odjezd, s pozdravem Váš 

 

Bettina a Uwe Birnbaumovi 


