se koná

v autokempu – chatová osada LUŽANY u Jičína v termínu 20. až 22. září 2019
Ubytování je možné ve čtyřlůžkových
chatách, které jsou s palandami nebo čtyřlůžkové chatky s podkrovím. V chatkách
jsou ledničky. Je možno ubytování i v
apartmánu, kde jsou 4 dvoulůžkové pokoje
s možností dvou přistýlek. Součástí apartmánu je kuchyňka a WC. Vhodné hlavně
pro rodiny s dětmi. Dále můžete dorazit s
karavanem nebo stanem. Bohužel se letos
zvedly ceny za ubytování, ale to se dalo
předpokládat. Ceny za ubytování v chatce s
palandou 130,- Kč na den a osobu, chatka s
podkrovím 140,- Kč na den a osobu, apartmán 170,- Kč na den a osobu. Všechny
chatky, včetně apartmánu musí být
obsazeny alespoň na 50%, pak můžeme
dodržet ceny a platit jen za obsazená
lůžka.
Velký stan 60,- Kč na den, malý stan
45,- Kč na den, karavan 100,- Kč na den (v
horní části kempu se karavany platí správci), poplatky za auto na víkend 100 Kč,
vzdušné, tedy poplatek OÚ 10,- Kč na víkend pro dospěláky a pes 60 Kč na víkend.
Vjezdné dobrovolné. Lze vyzvednout i
povlečení, cena na jednu sadu 50,- Kč.
V chatce číslo 25 – 42 je elektroměr, tak
si můžete přivést přímotopy, ale při odjezdu zaplatíte za každou odebranou kWh.
9,50,- Kč.
V areálu bude otevřená restaurace a budou připravena i hotová jídla a pochopitelně i nealko a alko pití.
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 v
rybníce.
Prosím nezapomeňte přivést pytlík
balených bonbonů, děkuji. Pochopitelně

budu vybírat i členské příspěvky na následující rok.
A teď jenom něco rychlého k programu. Jako obyčejně budou soutěže pro dospěláky i děti, dětské tvoření, večerní bojovka a jestli to vyjde i ukázka policejních
psů. V sobotu plánujeme spanilou jízdu našich krasavců, tentokráte do Lomnice nad
Popelkou, kde se zúčastníme komentované
prohlídky staré továrny Mastných a podíváme se na motocykly Raleigh. Program
dostanete při vjezdu, kde bude vše upřesněno.
Nezapomeňte si zablokovat chatky
( 606 501 089 nebo pevná 326 394 501).
Zatím se mějte fajn Milena

