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Zoznámte sa a zajazdite si  spolu s ïalšími vášnivými  vlastníkmi
Can-Am Spyder.

Užite si nekoneènú jazdu na Spyder-i na jednej z najkrajších ciest na svete
a objavte krásne  Horné Rakúsko-oblas� plnú jazier a vysokohorskú cestu
na Grossglockner!

Navštívte výrobný závod  BRP ROTAX v obci Gunskirchen, kde sa vyvíjajú
a vyrábaju motory pre produkty BRP. 

Pode¾te sa o svoju rados� v rámci komunity Spyder-istov a vychutnajte si to
dobré, èo Vám život prináša. 

25. výroèie rodiny motorov Rotax 912 - motor, ktorý zmenil svet malých
lietadiel – BRP organizuje druhý Rotax Fly-In – kde sa nadšenci  Spyder-ov
stretnú s pilotmi lietadiel tímu ROTAX pri slávnostnej veèeri.

Zaujímavá tombola medzi úèastníkmi, ktorým sa podarí zhromaždi�
všetky známky zo všetkých kontrolných prejazdných bodov!

= podujatie predovšetkým o spoloènej jazde v malebnom Hornom
Rakúsku v prostredí  jazier a ¾adovcov, zakonèenou nezabudnute¾nou
jazdou na Grossglockkner High Alpine Road.
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Príchod na urèené miesto a registrácia: 
Camping Traunsee 
Hauptstraße 14a 
A 4813 Altmünster Austria 

BBQ veèera v hlavnom stane
(približný zaèiatok a koniec). 

Prosím, ubytujte sa najprv vo vašom hoteli / kempe a potom sa nahláste pri registraènom pulte
v kempe. Pri registraènom pulte obdrž?te identifikaèn? n?ramok (je povinnos� nosi� ho v priebehu
celého programu), odznak a uvítací balíèek. 
Pozor! Registraèný pult v Camping Traunsee bude otvorený iba do 19:00. 
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Jazda (približne 1h ) k hlavnému vstupu do výrobného závodu
BRP ROTAX.

BRP-Powertrain GmbH & Co KG 
Welser Straße 32   
A-4623 Gunskirchen 

prehliadka závodu BRP ROTAX
s prekladom do anglického,
nemeckého a ruského jazyka.

VARIANTA 1 VARIANTA 2

Nezabudnite si zvoli� buï  VARIANTU 1 (Rotax tour ) alebo  VARIANTU 2
(Spyder presentation) už poèas vašej registrácie na Spyder Grossglockner
Challenge 2014 na stránke http://brpevents.com/ 

Can-Am Spyder Roadster prezentácia pre úèastníkov, ktorí
už navštívili výrobný závod BRP Rotax a majú záujem
dozvedie� sa èi nauèi� nieèo viac o stroji  Can-Am Spyder.

!
Obed v priestoroch výrobného závodu  BRP ROTAX
s predstavením BRP ROTAX – história inovácií.

Zorganizovali sme zaujímavé výlety, kde máte možnos� jazdi� po scénických cestách okolo krásnych
rakúskych jazier: Attersee, Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee a na ïalších miestach v regióne a zbiera�
peèiatky na všetkých kontrolných bodoch, ako je to definované v road-book-u na vašej trase – budete
potrebova� zhromaždi� ich  všetky, ak sa chcete zapoji� do hlavného žrebovania poèas sobotnej galaveèere!

Slávnostná spoloèná veèera s pilotmi tímu Rotax na letisku v meste Wels.
Autobusová doprava z/do Altmünster je zabezpeèená. 
http://www.flyrotax.com/desktopdefault.aspx/tabid-333/556_read-687/ 
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Grossglockner Alpine Road Challenge
(cca 200 km tam + spä�) 
Grossglockner High Alpine Road, najslávnejšia alpská cesta
vedie priamo k srdcu pohoria Národného parku Hohe Tauern,
na najvyššiu horu Rakúska, Grossglockner (3798 m) a na ¾adovec Pasterze.
Na 48 kilometrov dlhej panoramatickej ceste s 36 ostrými zákrutami, vzostupne na 2504 m,
motoristi prechádzajú cez jedineènú alpskú krajinu plnú kvitnúcich pastvín, voòavých lesov,
mohutných skál a veèného ¾adu na úpätí Grossglockneru.
Viac informácií o trase tu: www.grossglockner.at.  

Budeme jazdi� po malebnej alpskej ceste na najvyššiu horu
v Rakúsku!

Prosím, majte na pamäti, že poveternostné podmienky môžu
vyžadova� teplejšie / hrubšie jazdecké obleèenie (poveternostné
podmienky sú premenlivé).

Galaveèera v hlavnom stane v  Attersee Camping.
Pri veèeri budeme žrebova� zaujímavé ceny pre úèastníkov,
ktorí zhromaždia všetky Check Point známky poèas oboch
jazdeckých dní!

Otvorenie prejazdového bodu v  Restaurant Fuschertörl v Dr. Franz Rehrl Haus, kde sa bude
podáva� obed.

!

i Bombardier Recreational Products Inc si vyhradzuje právo na zmenu
programu akcie bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchko¾vek právnych záväzkov.



V prípade vášho záujmu sa prosím
zaregistrujte na www.brpevents.com

Registraèný poplatok  130,- € za osobu vr. DPH 
(prostredníctvom secured PayPal account). Pre zriadenie PayPal úètu navštívte

stránku

musí by� zaplatený cez online platbu pri
registrácii 

 www.paypal.com

Vrelo odporúèame spravi� si svoju registráciu na podujatí spolu s rezerváciou ubytovania èo najskôr.

Koneèný termín na registráciu :   5. apríl 2014

Z organizaèných dôvodov sa tohto podujatia môže zúèastni� iba 150 registrovaných úèastníkov.
Preto tieto vo¾né miesta nie je možné rezervova�.

Táto cena zahàòa: kupóny na stravu a nápoje poèas veèere vo štvrtok 5. júna, obed
a veèera v piatok 6. júna a v sobotu 7.júna spolu s úèas�ou na programe, vrátane
prehliadky výrobného závodu BRP Rotax, vstupenku na vysokohorskú cestu
Grossglockner s 10 náuènými chodníkmi a 6 výstavami pozdåž nej

Registraèný poplatok je  vrátane DPH.130 EUR/osoba

Ubytovanie, cestovné a osobné náklady atï. si úèastníci platia na vlastné náklady.

Hotely: Zoznam hotelov, v ktorých BRP  pred-rezervovalo nieko¾ko izieb, je dostupný na stránke urèenej pre
registráciu . Každý úèastník je sám zodpovedný za svoju rezerváciu a výber ubytovania.

DÔLEŽITÉ – prosím berte na vedomie, že 15.apríla 2014 uplynie èas, kedy uplynie pred-rezervaèná lehota na
izby vo vybraných hoteloch a dostupnos� ubytovania nebude viac garantovaná. Poèet
pred-rezervovaných izieb je limitovaný. Táto oblas� je ve¾mi populárnou turistickou
destináciou a preto Vám odporúèame vèasnú rezerváciu vášho ubytovania. 

 www.brpevents.com
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Príchod na miesto stretnutia bude 

vo ŠTVRTOK 5. júna 2014

Miesto stretnutia:

Hauptstraße 14 
A-4813 Altmünster Austria 
e-mail: office@sport-abenteuer.at 
www.sport-abenteuer.at 
Tel: +43 (0) 7612 89313 
Mobil: +43 (0) 664 5454370 
GPS: N47°54'09"- O13°46 10"

Camping Traunsee

'

Veèera vo štvrtok 5. júna a v sobotu 7. júna 2014
sa bude kona� v hlavnom stane, ktorý je umiestnený
blizko Camping Traunsee in Altmünster.

Veèera v piatok 6.júna 2014 sa bude kona� na letisku pri meste Wels
spolu s pilotmi tímu BRP Rotax. Autobusová doprava z Camping
Traunsee na letisko vo Wels-e a spä� bude zabezpeèená.

Wels Airfiled Halter
des öffentlichen Zivilflugplatzes Wels
Flugplatzstr. 1, Postfach 197,
A 4601 Wels
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V núdzových prípadoch s vaším Can-Am Roadster bude k dispozícii na mieste aj servisná
podpora.

Pre akúko¾vek údržbu alebo otázky, ktoré si nevyžadujú akútny odborný zásah,  sa prosím
obrá�te na vášho dealera. 

Dôrazne odporúèame, aby všetky stroje zúèastòujúce sa na tejto akcii boli skontrolované
vašim autorizovaným servisom Can-Am Roadster, ktorý zabezpeèí pravidelnú údržbu
a kontrolu celkového stavu stroja skôr, než vyrazíte na cestu za touto vzrušujúcou
udalos�ou.

Poèas celého podujatia prosím dodržujte nasledovné pokyny:

Identifikaèný náramok noste vidite¾ne po celý èas podujatia 
Vždy noste prilbu, keï jazdíte na vašom  Spyder-i 
Jazdite zodpovedne a rešpektujte pravidlá miestnych úradov a organizácií
Zriaïte si poistenie 

- 
- 
- 
- 
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Viac informácií o mieste konania sa dozviete na stránke
www.traunsee.at/altmuenster 

Turistické informaèné stredisko: 
Tourismusbuero Altmuenster 
Mrs. Sandra Pesendorfer 
Mrs. Marianne Heidl 
e-mail: altmuenster@traunsee.at 
Tel.: +43 7612 87181

Facebook adresa podujatia
www.facebook.com/events/591558704209671/

Info podpora: www.canamspyder.sk
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Tešíme sa na stretnutie s Vami na tejto akcii a priebežne Vám budeme posiela� pravidelné
aktualizácie a koordinova� ïalšie podrobnosti.

Váš 
Spyder Grossglockner

Challenge Team S L O V A K I A
spol. s r.o.spol. s r.o.


