Kola 2015
Rok se s rokem sešel a my zase provětráme kola a trochu otlačíme zadnice (‐: Tentokrát vyrazíme
v pátek ráno z Bystřice pod Hostýnem přes Holešov a Kroměříž do Chropyně. V Kroměříži se určitě
zastavíme v Podzámecké a Květné zahradě. Z Chropyně pak budeme v sobotu pokračovat na
Troubky, Přerov a podél Bečvy přes Lipník, do Teplic a odtud do Valašského Meziříčí. V neděli nás pak
čeká návrat z ValMezu pře Rajnochovice, Loukov a Chvalčov do Bystřice pod Hostýnem.
Doprovod nám bude dělat vozidlo, které bude převážet osobní věci, karimatky, spacáky a nějaké to
jídlo, osádka vozidla bude poskytovat servis a případně bude sbírat odpadlíky.
Ubytováni budeme v klubovnách tomíků v Chropyni a u Zlatých šípů ve ValMezu. V obou případech
ve vlastním spacáku na vlastní karimatce.
Podmínkou účasti je samozřejmě cestovní kolo v dobrém technickém stavu vybavené 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 svačinku na pátek a do cyklolahve
si naplňte pití, nezapomeňte na kartičku ZP, pláštěnku, šiltovku, brýle proti slunci atd. Samozřejmostí
je spacák a karimatka, přezůvky, osobní hygiena a zámek na kolo.
Finanční částka potřebná k zajištění Vaší účasti na této akci je 500,‐ Kč u členů oddílu do 18 let s
uhrazenými členskými příspěvky, 600,‐ Kč u ostatních.
Přihlášku ze spodní části tohoto letáku odevzdejte prosím nejpozději do středy 6.5.2015 do 18.00
hodin. S přihláškou požadujeme i uhradit zálohu ve výši 400,‐ Kč. Doplatek uhradíte přímo na místě
srazu před akcí. Odjezd od klubovny v pátek 8.5.2015 v deset hodin dopoledne, předpokládaný
návrat do Bystřice ke klubovně v neděli 10.5.2015 kolem 15‐té hodiny.
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Přihláška na akci „KOLA 2015“
Jméno……………………….…….. Příjmení………….…………………….. nar:…………………….……….
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………….
Typ zdravotní pojišťovny………………………. číslo mobilu …………………….………………………
Potvrzuji tímto, že se zúčastním cyklo akce turistického oddílu mládeže Pawnee Bystřice pod
Hostýnem, konané ve dnech 8.5. – 10.5.2015. 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:

