
 

 

 

NECKYÁDA 
30. ČERVNA 2018, řeka Ohře v Lounech (Masarykovy sady) 

 
Propozice soutěže: 
 
1. Vítězem Neckyády se stává plavidlo, které jako první dopluje do cíle a to včetně všech členů 
posádky. 
2. Posádka může soutěžit také o cenu pro Nejoriginálnější plavidlo: to zvolí svým potleskem diváci. 
3. Posádky mohou tvořit jednotlivci, skupiny občanů, členové zájmových spolků a sdružení, zástupci 
institucí nebo firemní týmy z Loun i širokého okolí. 
4. Na vodu budou spuštěna pouze nemotorová plavidla. 
5. Doporučujeme vhodnou uzavřenou obuv do vody. 
6. K soutěži nebudou připuštěni účastníci pod vlivem alkoholu a omamných látek. 
 
Kategorie: děti 6-15 let, dospělí 16-99 let (min. účast 3 posádek pro vyhlášení kategorie) 
 
Přihláška: ke stažení na internetu www.louny.eu (sekce Aktuality) 
  
Přihlášky odevzdávejte v Městském informačním centru Louny nebo posílejte e-mailem na adresu 
info@mulouny.cz a to do neděle 17. června 2018. 
 
Registrace: registrace přihlášených plavidel a posádek bude probíhat v sobotu 30. června 2018 v 
době od 12 do 13 hodin v Masarykových sadech u amfiteátru.  
 
Členové posádky mladší 15 let se musí dostavit s jedním z rodičů.  
 
V případě, že přihláška byla odeslána elektronickou cestou a chybí na ní podpisy členů posádky, 
kapitán posádky dodatečně zajistí při registraci podpisy od všech členů posádky. 
 
Zdravotní a bezpečností zajištění: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby 
 
Informace o soutěži: na tel.: 415 621 102 nebo info@mulouny.cz 
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NECKYÁDA 
30. ČERVNA 2018, řeka Ohře v Lounech (Masarykovy sady) 

 
PŘIHLÁŠKA 

 
NÁZEV PLAVIDLA/POSÁDKY: 
 
KONTAKTNÍ TELEFON: 
 
KONTAKTNÍ E-MAIL: 
 
KORESPONDENČNÍ ADRESA: 
 

   Jméno a příjmení     
  KAPITÁNA posádky 

           Bydliště      Rok narození            Podpis  
   (za osobu mladší 15 let    
    podepíše zák. zástupce) 

    

 

    Jméno a příjmení       
     ČLENA posádky 

           Bydliště      Rok narození            Podpis  
   (za osobu mladší 15 let    
    podepíše zák. zástupce) 

    

    

    

    

 

 
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do neděle 17. června 2018 osobně v Městském informačním 
centru Louny nebo posílejte e-mailem na adresu info@mulouny.cz. 
Po předchozí dohodě je možné přihlásit se také v den závodu během registrace plavidel. 
 
Svým podpisem na přihlášce stvrzuji, že jsem se seznámil/a s propozicemi soutěže a podmínkami 
stanovenými pořadatelem k účasti v ní a budu je v plném rozsahu respektovat. 
 
Prohlašuji, že jsem dobrým plavcem/dobrou plavkyní. 
 
Dále prohlašuji, že se soutěže účastním na vlastní nebezpečí a že na pořadateli nebudu sám/sama ani 
prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku. 
 
Údaje na přihlášce jsou pravdivé a souhlasím s užitím mých osobních údajů pro potřebu soutěže. 
 
 
 
V …………….………….. dne …………….…………… 2018       Podpis kapitána posádky:  .................................... 
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