Rodiče a děti na kole i pěšky
10. – 12. 6. 2022
Letní dny se blíží a s nimi i akce pro všechny severáky a jejich
rodiče! Pojeďme vedoucí, rodiče a děti strávit společný víkend a užít si čas
v přírodě. Chřiby a Ždánický les skýtají spoustu tras pro cyklisty i pěší, a tak o krásy
a zážitky nebude nouze. Užijete si s dětmi víkend na čerstvém vzduchu, výlety na
kole nebo pěšky, vaření na ohni a podle chuti i hry a zábavu. Také vám děti ukážou
naše oddílové tradice a zvyky.

ORGANIZACE
Zázemí najdeme v Kempu Koryčany na úpatí vrchoviny Chřiby, a to buď ve vlastních
či oddílových stanech. Pro všechny budou k dispozici ohniště, základní vybavení pro
vaření na ohni nebo na plynových vařičích, v kempu je možnost elektřiny, sociální
zařízení se sprchou, úschovna kol, hřiště i občerstvení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZAČÁTEK: Příjezd nejpozději do 19 hodin. Vlak z Brna jede v 16.14 z hlavního
nádraží. Logistiku dopravy kol budeme řešit podle přihlášek nejpozději 2 týdny
před odjezdem.
KONEC: Plánovaný konec je kolem 15 hodiny. Autobus směr Brno jede 15.20 (v
Brně 16:33).
CENA: V ceně je započítaná strava, materiálně technické zabezpečení, ubytování.
Dopravu vlakem nebo autem si platí každý sám. Část ubytování máme hrazeno
z dotace MŠMT. Nerozlišujeme dospělého nebo dítě, v kempu máme domluvenou
speciální cenu.
- cena za osobu je 400 Kč (200 Kč ubytování ve stanu, 200 Kč jídlo a
program)
Abychom mohli zavčas zajistit přepravu kol a další organizaci, prosíme Vás o
přihlášení a zaplacení nejpozději do 27. 5. 2022. Přihlásit se můžete na mail
elis.severka@gmail.com nebo odevzdat na schůzce návratku.

Nabízíme dvě varianty dopravy – autem po vlastní ose nebo společně
vlakem/autobusem. Přepravu kol zajistíme dodávkou, ale máme omezený počet
místa.
Snídaně bude probíhat formou „švédských“ stolů, při kterých bude možné si také
nachystat svačinu na výlet místo oběda. Páteční večeře je v režii účastníků. Během
výletů je možné využít okolních restaurací a hospod. V sobotu večer pro Vás
chystáme grilování.

HARMONOGRAM AKCE
PÁTEK:
Odjezd z Brna společně vlakem nebo autem po vlastní ose. Seznámení účastníků,
ubytování v kempu, plán tras na další den a zábava dle libosti – hry, oheň, zpívání.
SOBOTA:
Celodenní výlet na kolem nebo pěšky. Máme nachystáno několik tras různé
náročnosti, délky a možnosti zkrácení/prodloužení.
NEDĚLE:
Půldenní výlet na kolem nebo pěšky, sbalení, úklid, drobné hry a odjezd domů.
Trasy jsou prozatím spíše návrhem, vše se bude odvíjet od počtu a zdatnosti
účastníků, našich možností a vašich přání.

Více informací vám ráda poskytne Elis 737 421 758

NÁVRATKA (odevzdat nejpozději do 27. 5. 2022)
Přihlašuji: _____________________________________________________
na akci „Rodiče a děti na kole i pěšky“ v termínu 10. – 12. 6. 2022.
Počet osob s kolem:
Počet osob pěších:
Pojedeme: autem / vlakem
Kola si dovezeme sami autem: ANO / NE
Spaní: stan vlastní / oddílový
Poznámky/přání:

Datum:_____________ Podpis:___________________

