Pravidla a podmínky programu Touring Award
Evropské federace Gold Wing
1. Předmět
Předmětem Touring Award (TA) Evropské federace Gold Wing (GWEF) je ocenit snahu a úsilí jednotlivých jezdců
Gold Wingu GWEF, kteří přispívají účelu a cílům GWEF.


2. Nárok na cenu





a. Cena Touring Award bude udělena každému členovi GWEF, který se během jednoho roku zúčastní na svém
Gold Wingu čtyř nebo více akcí pod záštitou GWEF.
b. Spolujezdec, doprovázející oceněného jezdce, který se zúčastní čtyř a více akcí pod záštitou GWEF rovněž,
za malý poplatek, obdrží cenu.
c. Forma ceny je na rozhodnutí výboru GWEF.

3. Kvalifikační akce
Do každoročního programu TA spadají všechny akce, které se konají pod oficiální záštitou GWEF v průběhu daného
roku, přičemž každá z nich se započítává do kvalifikace na GWEF Touring Award.


4. Organizace















a. TA karty
i. Tajemník GWEF, v souladu s rozhodnutím výboru, rozešle TA karty dostatečně včas před první akcí započatého programu Touring Award.
ii. Na kartě je vyhrazeno místo pro:
a. jméno, plnou adresu, název členského klubu a podpis držitele karty;
b. razítka nebo známky (samolepky) z každé akce TA programu, datum, kdy musí být vyplněná karta
vrácena, bude vždy 15. října daného roku;
c. potvrzení o poplatku, zaplaceném spolujezdcem;
d. bude odeslána interrepovi národního klubu.
b. Účastnické razítko (známka)
i Účastnické razítko (známka, nebo samolepka) akce, probíhající pod záštitou GWEF, bude podle pravidel
a podmínek pro konání takových akcí uděleno držitelům karet při zápisu. Organizátoři akce označí razítkem TA kartu každého:
jednotlivého člena GWEF, jenž se zúčastní akce probíhající pod záštitou GWEF na svém Gold Wingu
(neplatí pro jednodenní návštěvníky). Vyhrazená místa na kartě budou označována postupně.
ii. Předložená karta TA musí být kompletně vyplněná podle bodu 4 (a)(ii)(a). Údaje musí odpovídat informacím uvedeným na členské kartě GWEF zapisujícího se účastníka.
iii. Oficiální razítko (známka nebo samolepka) bude jediným důkazem o účasti na akci. Účastník sám je
zodpovědný za to, že jeho karta bude označena.
iv. Interrep účastníka má právo odmítnout předloženou kartu, u které vzniklo podezření na použití proti
pravidlům. Karta bude vrácena členskému klubu držitele karty s náležitým vysvětlením. Záležitost bude
následně řešit výbor GWEF.



5. Odevzdání karty







a. Za odevzdání TA karty interrepovi v daném termínu plně odpovídá každý jednotlivý držitel karty sám.
b. Zásilka s doložkou spolujezdce bude obsahovat předepsaný poplatek.
c. Ani GWEF ani její funkcionáři nepřebírají odpovědnost za nedoručené karty, nebo karty doručené na adresu
interrepa po termínu.
d. Karty zaslané nevyplaceně nebo s nedostatečným poštovním poplatkem, karty vyplněné nečitelně a karty poničené budou považovány za neplatné, a tudíž jim nebude věnována další pozornost.

6. Udělování a předávání cen
Ceny budou udělovány a předávány nejpozději na první akci Touring Award následujícího roku. O způsobu předání
rozhodne tajemník GWEF.


7. Přijetí pravidel
Tato pravidla a podmínky programu Touring Award Evropské federace Gold Wing (GWEF) byly přijaté na výborem
GWEF na schůzi v Mondorf-les-Bains, Lucembusko, 5. srpna 2009.

