Zanedlouho budou všechny srazy sezóny 2018 za námi. Ne jen pro majitele 2CV, ale pro všechny majitele
starých Citroënů připravujeme na konec roku společenskou akci. Věříme, že tento rok o něco větší, hodnotnější
a zábavnější.
-

-

Akce se bude konat v sobotu 1.12.2018 od 18.00 hodin do přibližně 1.00 hodiny po půlnoci.
Blokujte si termín ve svém kalendáři.
Místo akce Zámek Hlubočepy u zastávky tramvaje a autobusu, kousek od nádraží.

-

Na akci bude vstupné, budou se prodávat vstupenky v předprodeji, které vám na počet osob
budeme posílat emailem po zaslání příslušné částky na účet.

-

Každý musí mít vstupenku. Míst je dost, ale omezené množství. Předprodej začne 1.10. a ukončen
15.11. 2018

-

Ve vstupence bude večeře /bufet nebo výběr to ještě zvážíme/ a jedno alko nebo nealko pití. Ostatní
konzumaci si již každý platí sám.

-

Půl hodiny před touto akcí bude schůzka předsedů klubů a organizátorů jednotlivých akcí.

-

Ubytování pro mimopražské je možné individuální v blízkých penzionech. Před zámkem je i
parkování pro případné obytné auto.
Penzion a Hotel :

http://www.nastatkupenzion.cz/

https://villa-andy.hotel.cz/?gclid=EAIaIQobChMIjvSDsPbG3QIVjOF3Ch09fA8JEAAYASAAEgKbNPD_BwE
-

-

Bude vyhlášen nejlepší sraz roku 2018, bude předána hodnotná cena jednomu členovi nebo člence
klubu, dozvíte se zajímavosti plánované na příští rok
Zábavný a hudební výstup členů jednotlivých klubů.
Dotazy emailem nebo tel 603 802 623

Prosím o pozornost k několika informacím.

1 . Počet vstupenek objednejte na tento email 2cv.club.Jesenice@seznam.cz a po té uhraďte na účet České
spořitelny : 0385297369/0800– příslušnou částku. Uveďte jméno!!!
2. Vstupenka s večeří a jedním alko či nealko pitím stojí 300,- Kč pro dospělého , děti do 10 let 100,-Kč, do 15
let 150,- Kč
3. Po uhrazení zašleme příslušný počet vstupenek emailem. Každá vstupenka má své číslo, pod kterým může
probíhat celovečerní konzumace.
4. Když bude více dětí připravíme program i pro ně.
5. Hledáme další účinkující do našeho programu ( stejný styl jako v programu „ Kachny sobě“ na 1. Národním
srazu v Nedamově)
6. Chystáme mimo avizovaný program ještě soutěž o hodnotnou cenu
7. Hledáme partnery pro tuto akci, kteří by chtěli pomoci. Protihodnotou reklama na akci a zviditelnění na web
stránkách a sítích.
8. Dress code nebo řidčeji dresscode je z angličtiny pocházející výraz pro pravidlo upravující způsob oblékání a
obouvání k určité příležitosti. V češtině nemá ustálené alternativní označení. Tato akce či příležitost vyžaduje
stylové oblečení a obutí. Řiďte se tím. Rozsah máte obrovský, od roku 1947 dál. Připravte se a zapojte se.

Libor Kubeš, Jan Červený, Tomáš Neruda za přípravný tým.

