Podzimní sraz klubu se koná v autokempu – chatová osada LUŽANY
u Jičína v termínu 20. až 22. září 2013.
Ubytování je ve čtyřlůžkových chatách,
které jsou s palandami nebo s podkrovím.
Cena za lůžko je na osobu a jeden den/noc
100,- Kč pro chatu s palandou a 110,- Kč
pro chatu s podkrovím. Karavan s 2 lůžky
je za cenu 300,- 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. Na každé
chatce je elektroměr, tak si můžete přivézt
přímotopy, ale při odjezdu zaplatíte za každou odebranou kWh 7,- Kč. Naši čtyřnozí
miláčci zaplatí 50,- 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 členy klubu je
50,- Kč a pro ostatní 100,- Kč. Prosím nezapomeňte přivést pytlík jednotlivě balených bonbonů, děkuji. Pochopitelně budu
vybírat i členské příspěvky na příští rok.
A teď jenom něco rychlého k programu.
Jako obyčejně budou soutěže pro dospěláky i děti, večerní bojovka a pro všechny
řidiče jízda zručnosti. V dopoledních ho-

dinách vyrazíme spanilou jízdou do okolí,
cíl bude vzdálen asi 30 km a navštívíme
muzeum panenek a hraček. Cestou zpět
bychom měli někde poobědvat. V kempu
bude sice otevřená restaurace, ale jídlo
bude jen na objednávku nebo jen v omezeném množství. Tedy bude-li někdo chtít
snídani nebo oběd a večeři musím to 14
dní před srazem nahlásit vedoucímu restaurace, aby měl na akci zásoby. Počet požadovaných jídel musí přesáhnout 20, aby to
uvařil a musíme se domluvit, co bude vařit.
Každý si jídlo platí v restauraci sám.
V areálu bude ještě otevřený 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
v rybníce.
Tak jsem snad na nic nezapomněla,
když tak upřesním vše na jarním srazu.
Zatím se mějte fajn Milena

