Květen je měsícem, kdy každoročně vyrážíme na kola. Letos to bude na pět dnů a to je dost, abychom
zkusili nějakou vzdálenější lokalitu. Náš letošní cykláč tedy budeme směrovat do Plzně a jeho okolí.
Odjezd v pátek 4.5.2018 ve 15:03 vlakem do Hulína, Prahy a Plzně. Když se nestane něco
mimořádného, jako loni, tak budeme v Plzni před devátou večer. Kola a batohy povezeme dodávkou,
proto je nutné, abyste na vlakovém nádraží byli nejpozději ve 14:30 hodin. Návrat se předpokládá
v úterý 8.5.2018 ve večerních hodinách.
Ubytovaní budeme na skautské vodácké základně přímo v centru Plzně kousek od řeky Radbuza.
K dispozici bude kuchyňka, teplá voda i sprchy. Spí se ve vlastním spacáku na palandách. Pokud nás
bude, více, jak 20, bude někdo spát i na zemi.
S sebou do vlaku si vezměte jídlo na pátek a pití, doklady, kartičku ZP, peníze, telefon. Do batohu si
pak nabalte vhodné oblečení na kolo, vhodnou obuv na kolo i pěší výlety, spacák, polštářek, věci
osobní hygieny, přezůvky na základnu, oblečení na spaní. Všichni do 26 let musí mít přilbu,
doporučuji, aby ji měli i ti starší. Podmínkou je minimálně červená zadní blikačka na kolo, cykloláhev,
zámek na kolo, doporučuji základní servisní vybavení, brýle proti slunci. Nějaké náhradní díly, nářadí,
rezervní duše apod. vezmeme zase oddílové.
Cena pro registrované členy do 18-ti let s uhrazenými členskými příspěvky na rok 2018 je 1000,- Kč,
pro registrované dospělé pak 1300,- Kč. Pro nečleny, nebo lajdáky, kteří neměli uhrazené příspěvky
do konce dubna 1600,- Kč. Účastnický poplatek je splatný nejpozději do konce dubna na oddílový
účet 155769818/0300 nebo v hotovosti některému vedoucímu. Přihláška musí být odevzdána
nejpozději do neděle 22.4.2018 s nevratnou zálohou ve výši 500,- Kč.
Kolo musí mít účastníci v dobrém technickém stavu. Doporučuji si nechat provést jarní prohlídku,
seřízení přehazovaček, promazání a celkovou údržbu s dostatečným předstihem.

--------------------------------------------------Přihláška na akci „KOLA 2018----------------------------------------------

Jméno…………………………..…………….. Příjmení……………………………….………………….. nar:…………………………….
Bydliště………………………………………………………………….……………. Typ zdravotní pojišťovny……………………….

Potvrzuji tímto, že se zúčastním cyklo akce turistického oddílu mládeže Pawnee Bystřice pod
Hostýnem, konané ve dnech 4.5. – 8.5.2018. 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:

