16. ročník "Velo Camp 2015" Rekreační středisko Prudká
Termín: 6. 5.- 10. 5. 2015
Místo: Rekreační středisko Prudká – jižní Morava
http://www.prudka.cz/dulezite-informace/

Strava: polopenze
Ubytování:
http://www.prudka.cz/kategorie-ubytovani/
http://www.prudka.cz/prohlidka-arealu/interaktivni-mapa/
-

pro účastníky Velo campu v domcích, pokoje v budově, chatky
- pro účastnice Dámské jízdy v pokojích budovy II.

všechna lůžka jsou včetně povlečení (pokoje v budovách včetně ručníku)

Cesta do kempu:
Najdete nás v blízkosti obce Doubravník (3km) a města Tišnov (10 km), asi 40 km severně od Brna
a 25 km z dálnice D1 (exit 162)
http://www.prudka.cz/kontakt/jak-se-k-nam-dostanete/

Info o Velo campu:
Vašek Pták vasek0210@seznam.cz
Zasílání přihlášek:
velocamp@seznam.cz

!!! ŽENY A DÍVKY POZOR !!!
Dresslerova holčičí škola opět na Velo campu
Po loňské úspěšné premiéře, jsme se rozhodli opět zařadit Školu kola s Pepou
Propadly jste horskému kolu?
Pak je pro Vás určen Lady kemp. Pod vedením Pepy Dresslera, který se bude většinu dne
věnovat právě vám, se můžete zdokonalit v ovládání kola.
Při výletech v sedle vašeho kola budete projíždět zalesněnou krajinou z části patřící k
chráněnému území pod Sokolí skálou v klidném údolí řeky Svratky.
Na večery je připraven společný program s účastníky Velo campu.
Neváhejte, počet míst je omezen!

Rekreační středisko Prudká se nachází na rozhraní krajů jižní Morava a Vysočina.
Středisko má rozlohu asi 4 hektary, je umístěné v překrásném údolí obklopeném lesy.
Je vystavěno na mírném jižním svahu, kde se nacházejí veškeré ubytovací prostory. Jeho
spodní část tvoří přírodní hranice, kterou protéká řeka Svratka.
Oblast z části patřící k chráněnému území pod Sokolí skálou.
Více informací naleznete na stránkách http://www.prudka.cz/
Strava:
Polopenze je na 150 g
začíná se večeří ve středu 6.5.2015 a končí se snídaní v neděli 10.5.2015
Ubytování:
 Hlavní budova: dvou, tří, čtyř a pětilůžkový pokoj
 Budova II. Lady kemp: dvou, tří, čtyř a šestilůžkový pokoj
 Domky: dvou, tří a čtyřlůžkový pokoj
 Chatky: tří a čtyřlůžkové pokoje
Děti:
děti do 3 let - zdarma bez nároku na lůžko a jídlo
Info o Velo campu:
Vašek Pták vasek0210@seznam.cz
Info přihlášky:
velocamp@seznam.cz

Žádáme Vás o zasílání dotazů pouze přes e-mail, odpovíme ihned, jakmile to bude možné.

Přihlášení na VELO CAMP 2015
Přihláška zde
Přihlášky posílejte na email: velocamp@seznam.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:
cena: 2 590,- Kč na osobu a pobyt - v chatce bez sociálního zařízení
2 640,- Kč na osobu a pobyt - pokoje a domky se sociálním zařízením

Platba na účet 260924007/0300
U Dívčího kempu napište do poznámky DÍVČÍ KEMP
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 (1x týdně) seznam
závazně přihlášených, tj. těch co již platbu uhradili. Do doby než bude platba připsána na
náš účet, 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 2014 a po jejím ukončení budou z naší
databáze odstraněny.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 3.5.2015
Seznam přihlášených účastníků a uhrazených plateb naleznete na www.plzenska50.cz
V případě naplnění kapacity požadovaného ubytování budete kontaktováni.
Stornovat pobyt můžete do 30.4.2015 poté storno poplatky ve výši 80 %
 Kapacita jídelny 100 míst
 Přes den bude otevřen bufet na recepci
 Od 15 a dále od 18.00 bude několik výdejních míst pivo, neaklo, káva , cukrovinky,
grill a další pochoutky.
 Parkování je možné v areálu dle pokynů pořadatelů za 50,- Kč za auto na celou dobu
pobytu.
 WIFI síť pro přístup k internetu zdarma
 Pobyt psů je ve středisku zakázán !
 Všechny pokoje, chaty a domky mají zásuvku pro běžné spotřebiče, je zakázáno
používání vlastních vařičů

Program Velo campu 2015

6. 5. 2015

příjezd a prezentace účastníků: 17.00 – 21.00 hod (večeře se podává do
21.30 hod)
19.00 – 00.00 venkovní posezení, pivo, nealko, cukrovinky,…

7. 5. 2015

7.30 – 9.30 snídaně
10.00 uvítání, rozdělení do skupin a vyjížďka cca 40 a 80 km
a technicky náročná trasa. Všechny skupiny budou mít trasera.
17.30 - 19.30 večeře
19.00 – 00.00 venkovní posezení, rožnění, pivo, nealko, cukrovinky,…
20.30 VEČERNÍ PROGRAM – jídelna

8.5. 2015

7.30 – 9.30 snídaně
10.00 rozdělení do skupin a vyjížďka cca 40 a 80 km
a technicky náročná trasa. Všechny skupiny budou mít trasera
17.30 - 19.30 večeře
19.00 – 00.00 venkovní posezení, rožnění, pivo, nealko, cukrovinky,…
20.30 VEČERNÍ PROGRAM – jídelna

9. 5. 2015

7.30 – 9.30 snídaně
10.00 rozdělení do 2 skupin a vyjížďka cca 40 a 80 km
a technicky náročná trasa. Všechny skupiny budou mít trasera
17.30 - 19.30 večeře
19.00 – 00.00 venkovní posezení, rožnění, pivo, nealko, cukrovinky,…
20.30 VELO PARTY – sál

10. 5. 2015

7.30 – 8.45 snídaně
9.00
vyjížďka cca 40-50 km
odpoledne a po návratu individuální odjezd
12.30 – 15.00 možnost oběda

