16. ročník

sobota >11>06>2016 11:00
vítězové závodu miroton v mužské a ženské kategorii
obdrží grafická díla od těchto umělců:

k dobré náladě vám zahraje  NOVÝ

> členové Klubu Galerie MIRO registrační
poplatek neplatí
> registrační poplatek můžete uhradit
složenkou nebo osobně při prezentaci
v Galerii MIRO

jméno a příjmení
přihlášky lze kopírovat

registrace v galerii miro
> zaregistrovat se můžete do 10. června denně od 10:00
do 17:00 hod. a v sobotu 11. června 2016 od 9:00 do 10:30 hod.

> za každého účastníka závodu Miroton
se platí registrační poplatek 150 Kč

generální partner

PIM

Ulf Landeberg / generální ředitel LINDNER Hotel Prague Castle

registrační poplatek

Ing. Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1

spolupořadatel

Ing. Oldřich Lomecký / starosta Městské části Praha 1

přihláška
> vyplněnou přihlášku zašlete poštou, příp. odevzdejte při registraci
v Galerii MIRO

PRAŽSKÝ DIXIELAND

pořadatelé

Ceny vítězům předají: J.E. Peter Weiss / velvyslanec Slovenské republiky v ČR

podmínky závodu
> na trati jsou zakázána kola, motocykly a jiná vozidla
> organizátoři nepřebírají odpovědnost za škody na majetku nebo zranění
související s účastí na závodu nebo jeho návštěvou
> závod se bude konat za každého počasí
> pořadatelé mají právo ukončit registraci bez předchozího upozornění

přijďte si zaběhat, povzbudit běžce nebo se projít Petřínem

odstartuje

1. cena > R. LESZCZYNSKI / G. STOJANOV > umělecké dílo v hodnotě 20.000 Kč
2. cena > M. ŠÁROVEC / J. SKALNÍK >
umělecké dílo v hodnotě 15.000 Kč
3. cena > V. VĚTROVSKÝ / A. FORSTEROVÁ > umělecké dílo v hodnotě 10.000 Kč

pro omezený počet startovních čísel,
zaregistrujte se, prosím, co nejdříve

pozvánka>>>

bydliště/ulice/číslo		

> po uhrazení registračního poplatku obdržíte
startovní číslo

den konání > sobota 11. června 2016
start běhu za uměním miroton > 11:00 hodin
místo startu > před kostelem sv. Rocha
délka trati = 3.365 m > mírně kopcovitá trať mezi Strahovem a Petřínem
cíl > Strahovskou ulicí kolem Petřína zpět na Strahovské nádvoří z jižní
strany před kostel sv. Rocha (trať je vyznačena)
Galerie MIRO, kostel sv. Rocha, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
telefon > 233 354 066 fax > 233 354 075 e-mail > info@galeriemiro.cz www.galeriemiro.cz www.trebbia.eu
otevřeno denně > od 10:00 do 17:00 hodin
(provozovatelem Galerie MIRO je MIRO, k.s., registrována u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl a, vložka 8870, den zápisu 31. března 1994)

PSČ

telefon

město		

jsem členem Klubu Galerie MIRO:

ano

ne

způsob placení startovného: v hotovosti

poštovní poukázkou

miroton podpořili

