Velo Camp 2016 - výcvikové středisko UK Horní Poříčí
Termín: 4. 5.- 8. 5. 2016
Místo: Výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Horním Poříčí
http://www.cuni.cz/UK-5195.html

Strava: polopenze na 150 g začíná se večeří ve středu 4.5.2016 a končí se snídaní v neděli
8.5.2016
Ubytování: v 3 lůžkových pokojích ve srubech (4 pokoje v jednom srubu tj. 12 míst ve
srubu)
Děti:
děti do 3 let - zdarma bez nároku na lůžko a jídlo
Plánek střediska:
http://www.cuni.cz/UK-5217-version1-planekporici.jpg

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

!!! ŽENY A DÍVKY POZOR !!!
Lady camp pro ženy a dívky, které propadly horskému kolu.
Pro Vás určen Lady kemp. Pod vedením zkušeného instruktora, který se bude většinu dne
věnovat právě vám, se můžete zdokonalit v ovládání kola.
Při výletech v sedle vašeho kola budete projíždět krajinou podhůří Šumavy, která vás
překvapí svými půvaby.
Na večery je připraven společný program s účastníky Velo campu.
Neváhejte, počet míst je omezen!

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

Přihlášení na VELO CAMP 2016
Formulář přihlášky najdete na www.plzenska50.cz
přihlášky posílejte na email: velocamp.mtb@gmail.com
Žádáme o kompletní vyplnění přihlášky. Pokud máte jakékoliv informace, které nám
potřebujete sdělit, připište je také.
Platba:
cena: 2 950,- Kč na osobu a pobyt – ve srubu bez sociálního zařízení
Platba na účet: 260924007/0300
U Lady kempu napište do poznámky Lady 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 (1x týdně) zveřejňovat 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 2.5.2016
V případě naplnění kapacity ubytování budete kontaktováni.
Stornovat pobyt můžete do 30.4.2016 poté storno poplatky ve výši 80 %
 Přes den bude otevřen bufet
 Od 15.00 a dále od 18.00 bude několik výdejních míst pivo, neaklo, káva , cukrovinky,
grill a další pochoutky.
 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

