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odbor: školství, kulturž a sgortu dne: 26042021

Název bodu jednání:
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Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 06.04.2021

Text_ usnesení RM

30) Zádost o finanční podporu — Rally Příbram

Usn. nebylo přijato.
Rada I. doporučuje ZM

1) schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč pro subjekt AUTOSPORT KLUB RALLY
PŘÍBRAM v AČR, č.p. 165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, na projekts názvem „41. Rally
Příbram", a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města

Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní

závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlovu'vy,
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem AUTOSPORT KLUB RALLY PRIBRAM v

AČR, č.p. 165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, 0 poskytnut! dotace ve výši 150.000,00 Kč

na projekt „41. Rally Příbram", v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných
ňnančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

, !|. U k | á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

26.04.2021.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:

ZM s 0 h v a I u ] e

1) poskytnutí dotace ve výši Kč pro subjekt AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR,
č.p. 165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, na projekt s názvem „41. Rally Příbram", a to z kapitoly
777—OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím

zřízeným či _založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto

povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, č.p,
165, 261 O1 Drahlín, IČO: 22760865, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt

„41. Rally Příbram", v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návralných finančních výpomocí
z rozpočtu města Přlbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

neschvaluje „
poskytnutí individuální dotace pro subjekt AUTOSPORT KLUB RALLY PRIBRAM v AČR z důvodu

Dúvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 — OŠKS

na rok 2021: ANO

V příloze předkládáme žádost subjektu AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, IČO: 22760865,
0 poskytnutl individuální dotace ve výši 400.000,00 Kč na projekt s názvem „41. Rally Příbram“.

Rally Příbram se stala pro příbramský region tradiční soutěží. V minulých letech sejednalo 0 Mistrovství

ČR v Rally automobilů současných i historických, Vzhledem k tomu, že žadatel v průběhu pěti let dvakrát

odstoupil z pořádání závodů (v roce 2015 a 2019), byla mu Autoklubem ČR zamítnuta žádost o přidělení
Mistrovství ČR v Rally pro rok 2020. Letošní ročník Rally Příbram se bude konat ve dnech 23.07. —



24.07.2021 jakojednodenní soutěž ve Sprintrally a PohárČR v Rally historických automobilů. Uspořádá-

|i žadatel letošní závod, je veiká pravděpodobnost, že se Rally Příbram opět vrátí do seriálu Mistrovství

ČR v Rally. V roce 2020 subjekt obdržel dotaci od města Příbram ve výši 100.000,00 Kč a cca 30%

poskytnutých finančních prostředků využil na podporu prevence bezpečnosti dětských diváků. Zakoupil

trička, batůžky, čepice, reflexní pásky a další předměty, které zvyšují bezpečnost rally a všechny tyto

předměty byly rozdány dětem při výchovných soutěžích uspořádaných v rámci předstartovního

programu.

Žadatel by přidělenou dotaci využil na bezpečnostní a technické zajištění závodu.

Komise pro mládež, tělovýchovu a spon projednala žádost na svém jednání dne 30.03.2021. Je toho

názoru, že akce Rally Příbram svou podstatou nenaplňuje priority a cíle schváleného Plánu rozvoje

sportu města Příbram do roku 2030, a to pozitivní vliv na rozvoj pohybové aktivity dětí a mládeže.

Komise nedoporučuje podporu akce z rozpočtu individuálních dotací.

Ke dni 26.04.2021 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 individuální dotace volné ňnanční zdroje ve

výši 500.000,00 Kč.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných fmančních výpomocí č. 1/2020, čl. | bod 2,

schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2019. Podmínka se

týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znénl, se dotace

poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. 0 dotaci může požádat každý žadatel, který splní

dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických

důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 5

103), odst. (4) nevyhoví—Ii poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli,
že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhověnl žádosti.

Příloha: žádost o dotaci



Individuální dotace 2021

TÉMA: Individuální dotace 2021
OBLAST: lndividuálnídotace

Žádost číslo IDOO167

Název projektu - akce

41. Rally Příbram

Žadatel

Základní informace

Název: AUTOSPORT KLUB Rally Příbram v AČR

,
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ: 22760865

DIČ: (222760865

E- mail: petr.sefr©rany- pribram.cz

Kontaktní údaje

— . DrahllnUlice.
pokud obec ulice nemá, vypiňte název obce

Číslo orientační:

Číslo popisné: 155

psč; 26101

Obec: Příbram

Obec s rozsiřenou pusobnostl:
obec s rozšířenou pasobnosti : ORP

Okres: Příbram

pošta; Příbram

Te|efom 777140013

Fax: 318633131

www; www.rally- pribram.cz



Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice: , „ .
pokud obec ulice nema, vyplnte nazev obce

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Obec s mZŠ'řenou pusobnostl:
obec s rozšířenou působností : ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu; 2601003927

Banka: 2010 - Fio banka. a.s.

Statutární zástupce

Titul před:

Jméno: Petr

Přijmení: ŠBff

Titul za:

: Funkce: statutární zástupce

Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno:

Příjmení:

Titul za:

Funkce:

Projekt

Úplný & Přesný název 41: RF'W ',:"Pršlmgom . . . . . v . . .
projektu: Kratky a vystlzny nazev akce/ projektu (2 nazvu by melo byt patrne. () Jakou akcl se]edna)

Stručný obsah projektu: 41. Rally Příbram je soutěž v rally cestovních automobilů, která má na příbramsku
dlouholetou tradici. I díky této tradici vzešlo z příbramského regionu hodně
úspěšných rallyových závodníků,jako jsou např. Josef Peták, Emil Triner, Milan
Dolák a mnoho dalších.
Stručný pcpls projektu (podrobnější popis bude přílohou Žádostí)

Osoba odpovědná za Petr Šefr
realizaci projektu:

fw



Popis činnosti žadatele: Závod takového rozsahu je nutné připravovat několik měsíců předem. S 41 .
ročníkem začínáme na poslední chvíli, a to díky aktuální pandemické situaci v ČR.
Stále nemáme jistotu. zda naplníme rozpočet a zda v době naší rallyji bude možné

pustit. Čeká nás nalezení vhodných trati, ale i zdlouhavá a náročná jednání s
jednotlivými obcemi, na jejichž katastru chceme závodit, jednání s vlastníky
komunikací, s pracovníky CHKO a MŽP, se členy občanských iniciativ, s dopravci a
představiteli církvi. Následuje administrativní příprava. tisky programů
plakátů,bezpečnostních pokynů a informací, itinerářů ajlzdnlch výkazů. Důležitá je
spolupráce s médii na zajištění informovanosti veřejnosti. Po ukončení soutěže

následuje likvidace bezpečnostních a informačních prvků z trati závodu a úklid v
okolí tratě. Likvidace případných škod a vyhodnocenl závodu probíhá až do měsíce

října.

Připravované akce, které

výhledově na projekt
naváží:

Doba realizace: 23- ' “';/712021
(den / mesm /rok)

Doba zahájení projektu: 23-07-2021

Doba ukončení projektu: 24-07-2021

Obdobné projekty, které 37., 38., 39. a 40 ročník Rally Příbram.

žadatel rea„mym v Jako osoba jsem spolupořádal 16 ročníků leteckých dnů a dva ročníky letecké

minulých letech: evropské výstavy Aero Expo (2008 a 2010) na letišti Příbram - Dlouhá Lhota.
(stručná charakteristika, celkové náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje
ňnancováni. výsledek projektu)

Seznam příloh: Popis projektu, položkový rozpočet, nabidka recipročního plnění
Uveďte seznam příloh, které k Žádosti přikládáte

Financování projektu

,

Celkové náklady projektu: 2 990 000 KČ

Poiožkový rozpočet projektu - materiálové náklady (např. materiál, .
vybavenl, kancelářské potřeby, jiné - každou položku

Matenálové náklady 70(

vyspeciňkujte):
Uveďte do prvniho sloupce "popis nákladu", do
druhého sloupce "částku v Kč"

Položkový rozpočet projektu — nemateriálové náklady (např. „ „ . . ,
nájemné. přeprava osob, cestovné, odměny účinkujícím, trenérům

Sluzby (nematenalove naklady) 1 82

apod..., náklady na propagaci, poštovné, telekomunikační služby,
jiné......): Do levého polička uveďte přesný popis položky,

do pravého políčka uveďte předpokládanou výši
nákladů.

Položkový rozpočet projektu - osobni náklady (mzdy, DPP/ DPČ): Osobní náklady projektu 46!

Do levého políčka uveďte typ osobnich nákladů
a počet osob (např. mzdy — 2 osoby) a do

pravého potíčka uvedte předpokládanou výši
nákladů.

Vlastní podíl žadatele v Kč: 2 590 000 Kč

Vlastnl podil žadatele vč. jiných zdrojů ňnancováni v Kč:
KČ

' : . | D : 87Vlasml podll zadam e v ,"
% z celkových nákladů projektu

Vlastni podíl žadatele vč. jiných zdrojů financování v %: %

Účelové dotace od ostatních obcí: Kč

Dotace ze státního rozpočtu:
Kč

Dotace od krajského úřadu: 250 000 Kč

Ostatnl zdrqe. dary:
Kč

Přijmy vzniklé realizaci projektu (vstupné, příjmy z prodeje):
960 000 KČ

Výše požadované dotace v Kč: 400 000 KČ
„ . » u . 13

Vyse pozadovane dotace v A“
% z celkových nákladů projektu

5



Specifikace uznatelných nákladů, na které je dotace Bezgečnostnl a_tephnické zabezpečení
požadována:

Uvedte uznatelne naklady: na ktere bude bude
dotace použita (např nájemné, věcné ceny do
soutěží apod.).

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupující právnickou Petr IŠefr , . , „ ,
osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni: _Uvedtg me"“ a pf'men'. ““by "e.b? DSOb up_ravnenych

jednatjmenem pravnlcke osoby a jejich funkcl.

2' Identifikace osch s podílem V této
prášggšlšel Padilemje myšlen obchodnlpodíldle 5 31 zák, č. 90/2012 Sb.. o

' obchodnich korporacích, ve znění pozdějiších předpisů.

Sgolkz - neuvedou se členové spo/ku, a/e statutární zástupce nebo

osoba oprávněná d/e stanovjednaz za spolek.

Akmová s_y olečnost . neuvádíjednotlivé akcionáře. ale zakladalele
uvedené v obchodním rejstříku.

Družstva - nejedná se a obchodní podíl. informace dle bodu 2. a 3.

se neuvede (neuvádí se družstevnlcl, ale statutární výbor).

.Id t'fk ' ' ' " ' '| 'Š'3 en „ ace osob, v nlchz ma primy
F;?oltbapgěňu'l Budou uvedeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše'

uvedených osob podíl.

,

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře

výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb, o

rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.

bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách. ve smlouvě o poskytnutí dotace a při
plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
identiflkačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzují správnost a pravdivost údajů

uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotací a návratných ňnančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 1/2020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projektu, cílovou skupinu, přínos pro město Příbram

atd.
2, Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty), Položkový rozpočet je významnou součástí žádosti,

proto prosíme, abyste jeho vyplnění věnovali zvýšenou pozornost, V samotném těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatních ňnančních
prostředků v případě. že projekt budete financovat také z vlastních zdrojů nebo dotaci od jiných poskytovatelů.

3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdf.



Příloha č.1 - Text zadostigdf (268.32 kB)
Příloha č.2 - DOTACE POLOZKOVY ROZPOCET2021.gdf (295.79 kB)
Příloha č.3 - recigrocní QIneniOKQdf (356.39 kB)

Žádost elektronicky podána 25.03.2021

4,
J



Vážený pane starosto, vážení místostarostové, vážení radní, vážení zastupitelé.
Níže zasílám žádost o finanční podporu 41. [očníku Rally Příbram, která se bude konat jako

jednodenní soutěž ve Sprintrally a Pohár CR v Rally historických automobilů, ve dnech

23.—24.7.2021, samozřejmě za předpokladu, že to epidemiologické situace v CR dovolí a za

předpokladu, že se nám podaří na tento ročník naplnit rozpočet akce.

„ Jelikož jsme jako pořadatelé v průběhu 5-ti let dvakrát odstoupili gd pořádání Mistrovství

OH v Rally (2015 a 2019) z finančních důvodů, byla vnám Autoklubem CR zamítnuta žádost o

přidělení Mistrovství OH v Rally na rok 2020. Autoklub CR nám nabídl díky dlouholeté tragici Rally
Příbram možnost pořádat již podruhé jednodenní soutěž ve Sprintrally a zároveň Pohár CR v rally

historických automobilů.

Rallyv Příbram je tradiční soutěž v příbramském regionu. V minulých letech se jednalo 0

Mistrovství CR v rally automobilů a to jak současných, tak i historických. Slo o jeden ze sedmi

podniků Mistrovství CR, která se jela jako poslednívv celém seriálu. Jak už bylo řečeno, tak v roce
2021 by se opět jednalo o Sprintrally, kterých se v CR jede také sedm, pro příbramský region opět
v netradičním letním termínu. Uspořádáme—li tuto goutěž, tak zvýšíme pravděpodobnogt, že se

Rally Příbram opět vrátí do seriálu Mistrovství CR v rally. Návrat do Mistrovství CR jsme

předpokládali již v tomto roce, ale bohužel se nám nepodařilo finančně dvoudenní soutěž

zabezpečit. V případě, že soutěž v roce 2021 neuspořádáme jako Sprintrally, tak by se jednalo

pravděpodobně o definitivní konec za celou tradicí Rally Příbram.

Rally Příbram 5 40. letou tradicí každoročně navštíví více jak 50.000 návštěvníků, některé

igternetové servery odhadují dokonce až 100.000 návštěvníků a příznivců rallysportu a to nejen z

CR, ale i z okolních států. Soutěže se _účastní více jak 120 posádek včetně naší rallyové špičky.

Akreditujeme zhruba 90 novinářů z OR, ale i ze zahraničí, ktefí splňují náročné požadavky
akreditačních podmínek. V posledních letech spolupracujeme s Ceskou televizí s kanálem CT

sport, který vysílá upoutávky na Rally Příbram v podobě rozhovorů. Natáčecí štáb bývá přítomen

po celou dobu rally, odkud vysílá několik přímých vstupů jak z tratí rally, tak ze servisní zóny v

podobě rozhovorů s jezdci a organizátory. Po ukončení rally pak vysílá CT spor! celý pořad

věnovaný příbramské rally. V roce 2018 vysílal sestřihy z naší rally i kanál Nova Sport.

Rally Příbram má kromě významné sportovní události na příbramsku i sekundární přínos

pro region, město Příbram, ale i menší obce ve středočeském kraji. V době rally je téměř nemožné

v celém regionu sehnat ubytování, jsou zaplněné restaurace, čerpací stanice... Příbram jako
město se skloňuje v televizních pořadech na státních i soukromých televizích, v ngvinách, v

odborných motoristických časopisech, ale i na sociálních sítích a to nejenom po celé CR, ale i u

všech našich zahfaničních sousedů. Prostřednictvím Rally Příbram propagujeme město Příbram

nejenom po celé CR a zkušenost ze zahraničí je i taková, že město Příbram znají právě kvůii tomu,
že se tu pořádá tradiční rally na vysoké úrovni. Setkáváme se s kladným ohlasem i v menších

obcích, kde jsou zastupitelé rádi, že se o jejich obci mluví a všichni registrují zvýšený turistický
ruch. Zvýšené návštěvnosti v odlehlých obcích kraje využívají i místní organizace, které si zřizují s
naší podporou stánky s občerstvením, kde zisk z těchto stánků jde na provoz jednotlivých

spolkových organizací.

Rally Příbram je pořádána z valné většiny v okrese Příbram, částí zasahuje do okresu

Benešov. Rally Příbram v roce 2021 bude mít více jak 70 km rychlostních zkoušek, které jsou na

uzavřených tratích a cca 200 km přejezdů za normálního silničního provozu. Spolupracujeme s

cca 20-ti obecními úřady v jejichž katastrech tratě rally vedou. Ve většině obcí spolupracujeme i s

místními organizacemi jako je Sokol, hasiči, fotbalisté atd., které nám pomáhají prostřednictvím

jejich členů v zajištění bezpečnosti rychlostních zkoušek. Na celou Sprintrally je potřeba téměř 400

traťových komisařů a dalších více než 150 lidí, kteří se podílejí odborně na zajištění hladkého a

bezpečného průběhu rally (záchranáři, lékaři, dispečink, spojovací operátoři, technici atd.).

Jako pořadatelé Rally Příbram velice dbáme na bezpečnostní zabezpečení

jednotlivých rychlostních zkoušek, důraz klademe na bezpečnost velkého množství návštěvníků,
místních obyvatel, ale i samotných posádek. To je také jeden z hlavních důvodů naší žádosti o

finanční podporu. Na bezpečnosti v žádném případě nebudeme šetřit, což byl i důvod zrušení

naší rally v roce 2019, kdy jsme nebyli schopni sehnat dostatečnou finanční podporu. Tím

bychom byli nuceni šetřit právě i na bezpečnosti diváků a posádek. Proto bychom rádi požádali



Město Příbram 0 finanční podporu pro rok 2021, který bude pravděpodobně finančně nákladnější,
než byl v roce 2020.

V roce 2021 je plánovaný rozpočet na naší rally cca 3.000.000,- Kč, tudíž se bez pomoci
mateřského města a dalších partnerů opět neobejdeme.

Tímto bych rád za Organizační výbor 41. Rally Příbram požádal město Příbram 0 finanční
podporu ve výši 400.000,- Kč, která bude použita hlavně na bezpečnostní a technické zajištění
naší rally. Zároveň bychom rádi požádali o převzetízáštity nad naší Rally.

Rád bych ještě zdůraznil, že celý Organizační výbor Rally Příbram se věnuje přípravě a
pořádání bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

V roce 2020 jsme cca 30% dotace od města použili na prevenci bezpečnosti dětských
diváků. Zakoupili jsme trička, baťůžky, čepice, reflexní pásky a další předměty, které zvyšují
bezpečnost rally. Veškeré tyto předměty byly rozdány dětem při výchovných soutěžích na
předstadovní show, která probíhala v pátek na Náměstí T.G.M. v Příbrami.

V Příbrami dne 24. března 2020.

Za Organizační výbor 41. Rally Příbfam
Petr Se_fr

předseda nganlzačnmo výboru Rally FM: & pliedssda v ACR

,



Uvádějte pouze uznatelné výdaje v souladu s platnými Pravidly pro poskytovánídolací a návratných finančních výpomocí z

rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:

a) úhrada plateb sankčního charakteru a náhrad škody,

b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti s ním,

c) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,

d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, s výjimkou věcných cen při soutěžích,

&) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejících s účelem dotace,

Upozorňujeme. že výd aje na odměny členům statutárních orgánů příjemce za jiné činnosti, než je výkon funkce statutárnmo

orgánu, nebo na odměny osobámj'rm blízkým (v případě, že příjemceje FO, pak osobám blízkým příjemci), mohou být ve

vyúčtování dotace uplatněny maximálně 10% celkové pos kym uté dotace,
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20000
jiné(specifikovat)-pronájmy ploch 25000

Startovné posádek (odhad)
__

Další zdroje financování projektu 1670000

vlastní finanční vklad žadatele 280000

dotace odjiných poskytovatelů Kraj 250000

1100000
jiné (specifikovat) - předpoklad prodej reklamy 40000

_—

Příjmv celkem 2630000

Rozdíl mezi náklady a příjmy 400000

Požadovaná výše dotace v Kč 400000

V Příbrami dne: 24.3.2021
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AUTOSRQRT KLUBis
RALLY PRIBRAM v ACR

Město Příbram

V Příbrami dne: 24.3.2021 Vyřizuje: Petr Šefr Naše značka:

Nabídka recipročnlho plnění:

AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR při každém ročníku zároveň propaguje město Příbram a to jak v tiskovi-

nách při PR akcích, tak iv celostátních médiích, v letošním roce například na televizních kanálech ČTSPORT a na
NOVA SPORT. Již samotný název naší rally, který je skloňovaný ve všech médiích zaměřených na motorismus, pro-
paguje Příbram a příbramsko jako region.
V tomto trendu budeme samozřejmě pokračovat i v dalších ročnících, vždy při domluvě s médii se snažíme propa-
govat Příbram co nejvíce.

AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM je registrován v AČR pod registračním číslem 1727, IČ: 22760865

Adresa: Drahlín 165, 261 01 Příbram, Bankovní spojení: 2601003927/2010

www.raIIy-pribram.cz, e-mail: reditelstvi©rally-pribram.cz, ID datové schránky: cjyv3zh


