Podzimní sraz klubu se koná v autokempu – chatová osada LUŽANY
u Jičína v termínu 22. až 24. září 2017
Ubytování je možné ve čtyřlůžkových chatách, které jsou s palandami
nebo chatky čtyřlůžkové s podkrovím. V chatkách jsou ledničky. Je
možno ubytování i apartmánu, kde jsou 4 dvoulůžkové pokoje
s možností dvou přistýlek. Apartmán je kuchyňka a wc. Vhodné
hlavně pro rodiny s dětmi. Dále můžete dorazit s karavanem nebo
stanem. Ceny za ubytování s chatkou s palandou 110,-- Kč na den a
osobu, chatka s podkrovím 120,-- Kč na den a osobu, apartmán 140,-Kč na den a osobu. Všechny chatky, včetně apartmánu musí být
obsazeny alespoň na 50%. Velký stan 50,-- Kč na den, malý stan 35,-Kč na den, karavan 100,-- Kč na den, vše + poplatky za auto, vjezdné,
vzdušné, elektřina (také 8,-- Kč za kwh) a pes.
V chatce číslo 25 – 42 je elektroměr, tak si můžete přivést přímotopy,
ale při odjezdu zaplatíte za každou odebranou kwh je 8,-- Kč.
Naši čtyřnozí miláčci zaplatí 5o,-- Kč na den ( 100 Kč na víkend) a za
naše plechové miláčky zaplatíme také 50,-- Kč na den (100,-- Kč na
víkend).
Nesmíme zapomenout na poplatek obecnímu úřadu pro všechny
starší 18 let 5,-- Kč na den ( 10,-- Kč na osobu a víkend).
V areálu bude otevřená restaurace, hotová jídla kolem 95,-- Kč,
smažený sýr a hranoly za 105,-- Kč, pivo 0,5l za 25,-- Kč dále kofola a
malinovka (za 0,1l 5,-- Kč). Na spodní louce, kde bude velký stan, je
nový bufet na kolečkách, kde bude k dispozici pivo za 24,-- Kč i
limonády a kofola za 5,-- Kč na 0,1l. I zde je možné rychlé občerstvení,
jako bramboráčky, klobásky, smažený sýr apod. Zde se sedí pouze
pod slunečníky.
Sportovní vyžití je také zajištěno, můžete si půjčit loďku, vodní
šlapadlo i sportovní potřeby, můžeme si zahrát ruské kuželky i stolní
tenis. Členové RS po zaplacení patřičného poplatku mohou prohánět
ryby po rybníce.

Vjezdné pro členy klubu je 100Kč na auto a pro nečleny klubu, tedy
ostatní účastníky je 300,-- Kč na auto. Prosím nezapomeňte přivést
pytlík balených bonbonů, děkuji.
Pochopitelně budu vybírat i členské příspěvky na rok následující.
A teď jenom něco rychlého k programu. Jako obyčejně budou soutěže
pro dospěláky i děti, dětské tvoření, večerní bojovka a pro všechny
řidiče netradiční jízda zručnosti. Plánujeme spanilou jízdu, jen máme
trochu problém s okolím, jsou zde velké a vleklé opravy silnic. No
uvidíme, vše budeme řešit až v září, to zjistíme, jak se změnil stav
oprav. Kdyby bylo vše dobře průjezdné, vyrazíme do okolí. Je tu ještě
možnost návštěvy Dětenic, ale to Vám dám včas vědět. Zkouším
nějaké levnější hromadné vstupné, každou sobotu jsou zde rytířské
závody, představení, ale i popravy. Dá se zde i dobře najíst, ale cena
je trochu vyšší.
Program srazu bude na internetu do 30.8.2017.
Nezapomeňte si zablokovat chatky (tel. 606 501 089 nebo pevná
326394 501).
Hezké prázdniny.
Zatím se mějte fajn Milena

