Kola 2017 – Dobrá Voda u Telče
Letos tedy vyrazíme v prodlouženém květnovém víkendu na asociační základnu v Dobré vodě u Telče
a projedeme její blízké okolí (Dačice, Třešť, Telč, …). Kromě krásného prostředí je zde také příhodný
terén pro cyklistiku a málo frekventované cesty. Předpokládám, že za čtyři dny ujedeme něco kolem
150 km. Tam i zpět pojedeme vlakem, kola, jídlo i osobní věci nám poveze doprovodné vozidlo. Vlak
odjíždí v pátek 5.5.2017 v 11:58, takže sraz na nádraží bude nejpozději v 11:20, zpátky dorazíme
vlakem v pondělí 8.5.2017 v 18:27.
Podmínkou účasti je cestovní kolo v dobrém technickém stavu vybavené blatníky, držákem lahve a
lahví na nápoje a minimálně zadním červeným výstražným světlem, lépe i přední bílou svítilnou.
Bezpodmínečně nutná je u všech účastníků mladších 26 let cyklistická přilba. S sebou si také nabalte
svačinu na pátek do vlaku, pití na cestu, nezapomeňte na kartičku ZP, pláštěnku, šiltovku, brýle proti
slunci atd. Samozřejmostí je spacák, přezůvky, osobní hygiena, zámek na kolo. Finanční částka
potřebná k zajištění Vaší účasti na této akci je
650,- Kč u členů oddílu do 18 let s uhrazenými členskými příspěvky
850,- Kč u dětí do 18-ti let, které nejsou registrované
800,- Kč zaplatí dospělí členové s uhrazenými členskými příspěvky
1000,- Kč pak ostatní
V ceně je doprava vlakem tam a zpět, ubytování, společná strava od páteční večeře do pondělní
snídaně, balíček do vlaku na cestu zpět, náklady na doprovodné vozidlo a vstupy.
Přihlášku ze spodní části tohoto letáku odevzdejte prosím nejpozději do 28.4.2017 do 18.00 hodin. S
přihláškou požaduji i uhradit zálohu ve výši 500,- Kč. Doplatek uhradíte přímo na akci.
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Potvrzuji tímto, že se zúčastním cyklo akce turistického oddílu mládeže Pawnee Bystřice pod
Hostýnem, konané ve dnech 5.5. – 8.5.2017. Prohlašuji, že se budu řídit pokyny vedoucích a budu
dodržovat pravidla silničního provozu. Zároveň potvrzuji, že kolo bude v dobrém technickém stavu a
před akcí ho řádně zkontroluji.

Podpis alespoň jednoho z rodičů:

