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odzimní sraz klubu se koná
v autokempu – chatová osada
LUŽANY u Jičína v termínu 25.
až 28. září 2015. Opravdu jsem se nespletla, tentokráte máme sraz o den delší.
Ubytování je ve čtyřlůžkových chatách,
které jsou s palandami nebo s podkrovím.
Cena za lůžko je na osobu a jeden den/noc
110,- Kč pro chatu s palandou a 130,- Kč
pro chatu s podkrovím. Karavan s 2 lůžky
je za cenu 320,- Kč na jeden den, případně
ostatní osoby se musí doplatit. Povlečení
na lůžko je 50,- Kč za pobyt, kdo chce může si přivést povlečení vlastní. V chatce
číslo 25 – 42 je elektroměr, tak si můžete
přivést přímotopy, ale při odjezdu zaplatíte
za každou odebranou kwh 8,- Kč. Naši
čtyřnozí miláčci zaplatí 5o,- Kč na den a za
naše plechové miláčky zaplatíme také 50,Kč na den. Nesmíme zapomenout na poplatek obecnímu úřadu pro všechny starší
18 let 5,- Kč na den. Vjezdné pro nečleny
klubu, tedy ostatní účastníky je 100,- Kč.
Prosím nezapomeňte přivést pytlík balených bonbonů, děkuji. Pochopitelně budu
vybírat i členské příspěvky na rok následu-

jící. V areálu bude otevřená restaurace i
bufet, kde bude k dispozici pivo i limonády
a kofola. 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.
A teď jenom něco rychlého k programu.
Jako obyčejně budou soutěže pro dospěláky i děti, večerní bojovka a pro všechny řidiče netradiční jízda zručnosti. V dopoledních hodinách vyrazíme spanilou jízdou
do okolí, cíl bude nejdále 30 km od kempu.
Spanilou jízdu pojedeme v kostýmech. Vyhlašuji soutěž o nejkrásnější kostým 60 let.
Můžete dorazit jako jeptišky, či četníci,
v krásných květovaných šatech nebo třeba
v plavkách. Pro děti je již naplánované překvapení. Na podzimním srazu vyvrcholí
oslavy 50. narozenin našeho klubu. Připravíme i občerstvení, doražte všichni a hlavně, nahlašte se včas.
Zatím se mějte fajn Milena

