REDAKCE VELO ZVE: PŘIJEĎTE SI S NÁMI ZAJEZDIT!

15. ročník
VELO CAMP 2014
Vranovská přehrada
7.–11. května

PODROBNÉ
INFORMACE
A PŘIHLÁŠKY
nejsnáze na webu
www.plzenska50.cz
VELO CAMP 2014

termín: 7.–11. 5. 2014 (středa až neděle)
místo: Vranovská přehrada
ubytování: Camping
Vranovská pláž,
kemp roku 2012
www.vranovska-plaz.cz
strava: polopenze
cena: 2560 Kč
(děti do 3 let zdarma bez nároku na lůžko
a jídlo)
program: čtyři nebo pět dnů ježdění po trasách
vybraných místními bikery, večerní přednášky
a besedy, Velo párty s živou hudbou, stále
přítomný mechanik atd.
informace: Vašek Pták, vasek0210@seznam.cz
(Žádáme vás o zasílání dotazů pouze přes
e-mail, odpovíme ihned, jakmile to bude
možné.)

POZOR, PREMIÉRA

Dresslerova holčičí
Škola kola
Program

Čtvrtek – příprava na sucho v lavicích
(na překážkách pod dohledem
Pepy Dresslera)
10.00–12.30 hod. první část
oběd
14.00–17.00 hod. druhá část
Pátek – malý výlet po okolí

10.00–11.00 hod. rozježdění
a opakovačka na překážkách
11.30–15.00 hod výlet po okolí
Sobota – školní výlet
10.00–15.00 hod.
Neděle
společný program s účastníky
Velo Campu

Cena: 2560 Kč (zvýhodněná, ubytování je zajištěno v hotelu)

PROGRAM

STŘEDA 7. 5.
17.00–21.00 hod. – příjezd a prezentace účastníků
(večeře se podává do 21.00 hod.)
19.00–00.00 hod. – venkovní posezení, pivo,
nealko, cukrovinky…
ČTVRTEK 8. 5. AŽ SOBOTA 10. 5.
7.30–9.30 hod. – snídaně
10.00 hod – uvítání (čtvrtek), popis tras, rozdělení
do dvou skupin a vyjížďka
cca 40 a 80 km, k dispozici budou čtyři vodiči
17.30–19.30 hod. – večeře
18.00–19.00 hod. – odpolední Škola kola pro
všechny zájemce, případně soutěže (čtvrtek
a pátek)
19.00–00.00 hod. – venkovní posezení, rožnění,
pivo, nealko, cukrovinky…
20.30 hod. – VEČERNÍ PROGRAM (jídelna),
VELO PARTY – živá hudba (sobota 10. 5., sál)
NEDĚLE 11. 5.
7.30 – 8.45 hod. – snídaně
9.00 hod. – vyjížďka cca 40–50 km
odpoledne a po návratu individuální odjezd
12.30–15.00 hod. – možnost oběda (není součástí
polopenze, nutno přiobjednat na místě)
(Každý den bude otevřen bufet. Od 15.00 hod.
a dále od 18.00 hod. bude k dispozici několik
výdejních míst – pivo, nealko, káva, cukrovinky, gril.)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘIHLÁŠKY, VEŠKERÉ PODROBNÉ INFORMACE
A AKTUÁLNÍ OBSAZENOST VELO CAMPU 2014
SLEDUJTE NA www.plzenska50.cz
Přednost ubytování mají ti, kteří dřív uhradí
platbu, nezáleží tedy na termínu přihlášení, ale
rozhodující je termín platby!
Do doby, než bude platba provedena, nebudete
uvedeni v seznamu účastníků a nebudete mít
garantované ubytování.
Stornovat pobyt můžete do 30. 4. 2014, poté
storno poplatky ve výši 80 %.
Parkování je možné v areálu dle pokynů
pořadatelů.
Pořadatelem Velo campu je opět
o.s. Šerák, které na letošní jubilejní
15.ročník chystá velké překvapení!

ZA DEN DOVOLENÉ ČTYŘI DNY V SEDLE!

