Graag terug sturen aan:
Organisation P4 Treffen
c/o Hildo Grabmann
Pfungstädter Str. 32
64319 Pfungstadt

Aanmelding

10. Internationales Ford Taunus 12M P4 Jubiläumstreffen – 60 Jahre 12M P4
Steinbrücker Hof (BAUER LIPP), Orfelder Rod 1, 64331 Weiterstadt
17. bis 19. Juni 2022
Deelnameprijs (inschrijfgeld) : 20,-€ per voertuig (vanaf 1.6. -> 30,-€)
Voertuig:
Fabrikant:

Model:

Uitvoering:

(2/4 deuren, TS, Coupe, KO, KA, …

Motorinhoud cc:
Buiten kleur voertuig:
Bijzonderheden:

Vermogen in PS:
Nr-plaat:

Inschrijvingsgeld overschreven op:

Bestuurder:
Naam,
Voornaam:
Adres:

Land

Tel.:
Mobil:
Email:
Inschrijvingsgeld ontvangen op:

Als u met meerdere voertuigen deelneemt, gebruik dan een apart registratieformulier per voertuig

Ik/wij ko/komen aan:
op 17.06.2022
op 18.06.2022
op 19.06.2022

al rijdend
met vrachtwagen en opgeladen P4
personenwagen + aanhangwagen + P4
Camper + aanhangwagen + P4

Wij boeken zelf een overnachting
We hebben plaats nodig voor een tent of caravan/camper, trailer
(Vink het betreffende vakje aan)

Deze bijeenkomst vindt plaats ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Ford Taunus P4 en is
enerzijds bedoeld om het volledige P4-modellengamma van de sedan 2- en 4-deurs tot coupé,
stationwagon, kastenwagen en cabriolet in alle mogelijke kleurencombinaties samen te brengen, maar
anderzijds ook om de gemeenschap van P4-rijders een levendige uitwisseling van informatie te
bevorderen. Er worden 80 tot 90 verschillende P4's en ook enkele P6's verwacht.
De organisator, Asperge- en aardbeienboer Peter Lipp en wij van het P4 ORGA team zijn verheugd om
deze bijeenkomst op het terrein van het Steinbrücker Hof te organiseren en we zullen er alles aan doen
om alle deelnemers een aangename en toffe bijeenkomst te bieden.
Er wordt een mooi programma aangeboden, inclusief prijzen voor de mooiste modellen, de verste aan
reis, verkoop van reserveonderdelen, ritten en livemuziek.
De deelnameprijs voor inschrijving en betaling tot 31.05.2022 per voertuig bedraagt € 20,00, voor latere
inschrijving € 30,00.
Maak de deelnameprijs bij de registratie onmiddellijk over naar het volgende account:
- Hildo Grabmann, BB-Bank
- IBAN DE98 6609 0800 0006 0074 30
- BIC GENODE61BBB
Er wordt een registratiebevestiging verzonden.

Wij bieden tevens een poloshirt aan van die manifestatie in de kleur navy met logo op de voorkant en
inscriptie op de achterkant in de maten XS, S, M, L, XL voor 29 €. Een toeslag voor 2XL van 1,20 €, en voor
3XL een 1,80 €
Plaats de bestelling bij de registratie en maak ook het geld mee over.
Aantal

Maat

Som in €

Door de pandemie is het houden van dit evenement niet officieel zeker. In geval van annulering van het
gebeuren wordt het betaalde inschrijfgeld gegarandeerd terugbetaald. In de deelnameprijs zit ook een P4jubileumsticker voor op het voertuigvenster, deelname aan de prijsuitreiking en livemuziek.
De geldende coronavoorschriften en hygiëne-eisen moeten strikt worden nageleefd! Alleen personen
volgens de 2G-Plus regel worden toegelaten!
Elke deelnemer verbindt zich ertoe zich op het gehele terrein van het Steinbrücker Hof netjes te gedragen,
geen afval achter te laten en de instructies van de helpers op te volgen. In geval van niet-naleving door de
betreffende deelnemer(s) kan een berisping worden gegeven door de organisator en/of de organisator.
Deelnemers nemen op eigen risico deel aan het evenement. Zij dragen de burgerlijke & strafrechte-lijke
aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door u of het voertuig dat u gebruikt.
Door de aanmelding in te dienen, verklaren de bestuurder en alle passagiers afstand te doen van claims van
welke aard dan ook voor schade die voortvloeit uit het evenement, namelijk tegen de organisatoren en hun
plaatsvervangende agenten, de eigenaar van het onroerend goed en andere deelnemers.
Het evenement vindt plaats op een privéterrein, de StVO is van toepassing op het terrein. Iedere
aansprakelijkheid voor materiële schade en lichamelijke beperkingen, tenzij deze gebaseerd zijn op grove
nalatigheid of opzet, is door de organisator uitgesloten.
Een tweedehandsverkoop van reserveonderdelen is uitdrukkelijk gewenst.
We verwelkomen het als je in hedendaagse kleding verschijnt op zaterdag 18 juni tijdens de live muziek uit
de jaren 60/70 door Mr. Flower Power.
Verste aan reis:
Als u wilt deelnemen aan de evaluatie voor de langste reis, vul dan hier uw gegevens in:
-

Aankomst met uw P4 rijdend (postcode, stad, land specificeren):
Aankomst met een opgeladen P4 (trailer …) (postcode, stad, land specificeren):

Geef bij het betreden van het terrein de gereden km (enkele reis) door bij de ORGA-stand.

Plaats, Datum:

Handtekening bestuurder:

Alle bovenstaande voorwaarden worden ook uitdrukkelijk aanvaard door de passagiers.
Naam en voornaam van de passagiers:
Handtekening:
( in het geval van kinderen, gelieve de leeftijd te vermelden)

Organisator:
ORGA team:
Contact P4 Orga-Team:

Peter Lipp, Weiterstadt
Andreas, Geert, Hildo, Horst, Rudolf
Hildo Grabman, Pfungstädter Str. 32, 64319 Pfungstadt,
email hildo@t-online.de, Tel.:+49(0)6157-5272, Mobiel: +49(0)171-233 5705

