14. ročník "Velo Camp" Junior centrum Seč
Termín: 9. 5.- 12. 5. 2013
Místo: Junior centrum Seč, ul. Čs. pionýrů 197, 538 07 Seč
Strava: polopenze
Ubytování: Junior centrum Seč
Info o Velo campu:
Vašek Pták vasek0210@seznam.cz
zasílání přihlášek:
velocamp@centrum.cz
JUNIOR CENTRUM Seč se nachází v Pardubickém kraji, na břehu přehradního jezera,
přibližně ve vzdálenosti 100 km od hlavního města Prahy.
JC nabízí ubytování hotelového typu ve 2+3 – lůžkových pokojích s předsíňkou
a vlastním sociálním zařízením s celkovou kapacitou 180 lůžek. Dále nabízíme možnost
ubytování ve srubech, které leží v lesoparku na břehu přehradního jezera. Celková kapacita je
140 lůžek. V každém srubu je vlastní sociální zařízení, kuchyňka s vařičem a lednicí.
Stravování účastníků Velo Campu je řešeno v samostatném stravovacím pavilonu s dvěma
samoobslužnými jídelnami, každá s kapacitou 120 míst.
Junior centrum, a.s. Seč se nachází v chráněné krajinné oblasti Železné hory.
Krásná příroda v okolí je vhodná pro cykloturistiku, ale i k pěší turistice. Je možno navštívit
například zříceny hradu Oheb nebo hradu Lichnice.
K nejoblíbenějším a nejvíce navštěvovaným místům v blízkém okolí patří například města
Chrudim, Slatiňany, Pardubice, Kutná Hora, zámek Žleby, skanzen Vysočina.
Více informací naleznete na stránkách www.juniorcentrum.cz
Strava:
Polopenze je na 150 g, začíná se večeří ve čtvrtek 9.5.2013 a končí se snídaní v neděli
12.5.2013
Děti:
děti do 3 let - zdarma bez nároku na lůžko a jídlo
Info o Velo campu:
Vašek Pták vasek0210@seznam.cz
Info přihlášky:
velocamp@centrum.cz
Žádáme Vás o zasílání dotazů pouze přes e-mail, odpovíme ihned, jakmile to bude možné.

Přihlášení na VELO CAMP 2013
Přihláška http://plzenska50.cz/download/velocamp/prihlaskaVeloCamp2013.doc
Přihlášky posílejte na email: velocamp@centrum.cz
Žádáme o kompletní vyplnění přihlášky. Do přihlášky uveďte kolika lůžkový pokoj požadujete.
Pokud máte jakékoliv informace, které nám potřebujete sdělit, připište je také.
Platba:
Jednotná cena 2 190,- Kč na osobu a pobyt na účet 1825998359/0800.
Pro platby ze zahraničí použijte prosím IBAN účtu: CZ16 0800 0000 0018 2599 8359.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol vaše datum narození ve formátu dd.mm.rr. (den,
měsíc, rok), abychom dokázali přiřadit přihlášku k platbě. Pokud přihlašujete kromě sebe i
další osoby, uveďte při platbě do poznámky jejich jména, s jejich daty narození, opět ve
formátu dd.mm.rr.
Přednost ubytování mají ti, kteří dřív uhradí platbu, nezáleží tedy na termínu přihlášení, ale
rozhodující je termín platby!!!!
Na stránkách www.plzenska50.cz budeme pravidelně zveřejňovat (2x týdně) seznam
závazně přihlášených, tj. těch co již platbu uhradili. Do doby než bude platba provedena
nebudete uvedeni v seznamu účastníků a nebudete mít garantované ubytování.
Na veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím tohoto formuláře pohlížíme jako na
osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto budou použity
pouze pro potřeby prezentace akce Velo Camp 2013 a po jejím ukončení budou z naší
databáze odstraněny.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3.5.2013
Seznam přihlášených účastníků a uhrazených plateb naleznete:
http://plzenska50.cz/velocamp.php
Přihlášku a další informace najdete na nebo www.ivelo.cz.
V případě naplnění kapacity požadovaného ubytování budete kontaktováni.
Stornovat pobyt můžete do 3. 5. 2013 poté storno poplatky ve výši 80 %

Program Velo campu 2013
9. 5. 2013

příjezd a prezentace účastníků: 16.00 – 21.00 hod (večeře se podává do
21.00 hod)
19.00 – 00.00 venkovní posezení, rožnění, pivo, nealko, cukrovinky,…

10 5. 2013

7.30 – 9.30 snídaně

10.00 uvitání, rozdělení do 2 skupin a vyjížďka cca 40 a 80 km
4 vodiči
17.30 - 19.30 večeře
19.00 – 00.00 venkovní posezení, rožnění, pivo, nealko, cukrovinky,…
20.30 VEČERNÍ PROGRAM – jídelna, zajištuje Velo
11. 5. 2013

7.30 – 9.30 snídaně
10.00 rozdělení do 2 skupin a vyjížďka cca 40 a 80 km
4 vodiči
17.30 - 19.30 večeře
19.00 – 00.00 venkovní posezení, rožnění, pivo, nealko, cukrovinky,…
20.30 VELO PARTY – živá hudba - sál

12. 5. 2013

7.30 – 8.45 snídaně
9.00
vyjížďka cca 60 km
odpoledne a po návratu individuální odjezd
13.30 – 15.00 možnost oběda

•
•
•
•

Kapacita jídelny 180 míst
Přes den bude otevřen bufet
Od 15 a dále od 18.00 bude několik výdejních míst pivo, neaklo, káva , cukrovinky,
klobásy, atd.
Parkování je možné v areálu dle pokynů pořadatelů.

