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Společný SRAZ CI5 FORD KLUBU a FORDEVER CLUBU BRNO bude v termínu 16. – 19. SRPNA 2018 v RS MEZIŘÍČKO
(http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko)

Ahoj kamarádi, jak patrno z nadpisu, tento sraz je zlomový v tom, že se na organizaci podílí oba zmíněné kluby. Rekreační středisko je stejné jako z
předešlých dvou ročníků, je v něm dostatek 4/5-lůžkových chatiček, sociální zázemí a jídelna ve zděných budovách. Ubytování v chatičkách bude
pamětníkům připomínat pionýrský tábor, tj. spartánskou klasiku bez náznaku luxusu, ale na přespání za super cenu to bohatě stačí. Co je důležité –
letos si každý řeší ubytování a jídlo individuálně přímo s provozovatelem kempu a to na objednavky@rekreacnistrediska.cz
Čtvrtek 16. srpna 2018i
večer
Pokec a gril a pivo
Pátek 17. srpna 2018i
Podvečer
Registrace účastníků srazu
večer
promítání fousatých VHS ze srazů, tentokrát pražské sekce
Sobota 18. srpna 2018
dopoledne
Registrace účastníků srazu
kolem jedné

Vyjížďka po okolí s bodovanými zastávkami, sprinty na letišti a dalšími překvapeními

odpoledne
až se setmí

Program pro děti, opékání buřtů, tetování barvičkami
Stezka odvahy pro děti v přilehlém lese

po večeři
později

Vyhlášení výsledků
Hudba k poslechu a tanci

Neděle 19. srpna 2018
během dne
Odjezd

SOUHRNNÉ INFORMACE:
registrace vozu
Srazovné

400,- Kč / vůz

registrace vozu – důchodci, studenti po předložení ISIC a váleční veteráni

300,- Kč / vůz

registrace vozu – pro posádky, co přijedou jen na čumendu a nezúčastní se odpoledního programu v sobotu

50,- Kč / vůz

Informace k ubytování – rezervace chatek (viz plánek na druhé straně) a objednávku stravování prosím provádějte na mailu
objednavky@rekreacnistrediska.cz . Na webových stránkách budeme průběžně zveřejňovat obsazenost chatek, takže kdo
se přihlásí dřív, ten dostane požadovanou chatičku.

Ubytování
a
stravování

chatka při pobytu od čtvrtka 16. do neděle 19. včetně ložního přádla pro celou chatku

1500,- Kč

chatka při pobytu od pátku 17. do neděle 19. včetně ložního přádla pro celou chatku

1200,- Kč

uprostřed tábora bude během dne "pivní stan" s nabídkou alko/nealko nápojů a drobného občerstvení
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Objednávky

opět

řešte

na

objednavky@rekreacnistrediska.cz Určitě bude více porcí v záloze (ale na to se nespoléhejte a posílejte ceny lidové
objednávky), také gril a buřty, případně se dá vyjet za jídlem do okolí Měřína.

Jako vždy nezapomínáme na malé účastníky srazu, budou pro ně připraveny hry a zábava. Velké hřiště, vodní plocha a přilehlý les k tomu vybízejí.
Taktéž tradiční tetování, domácí zmrzlina apod.
Na Vaši účast se těší realizační tým CI5 FORD KLUB a Fordever Clubu Brno, případné změny a doplňující informace naleznete na klubovém webu
www.fordever.cz a FB obou klubů.

MAPKA PŘÍJEZDU OD D1:

Více informací, včetně virtuálního pohledu na tábor naleznete na:
http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko
http://www.rekreacnistrediska.cz/virtualni-prohlidka/rekreacni-stredisko-meziricko/

MAPKA AREÁLU:

Legenda:
Chatky 2-28……4-lůžkové
Chatky 29-57……5-lůžkové

