Trabantklub Plzeň zve srdečně všechny nadšence na

do kempu Veselý Habr u Volduch v termínu 22-24.4.2016
Program srazu:
Pátek:

Sobota:

Neděle:

od 14-ti hod.
16.30 hod.
18.30 hod.
od 20.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.
11.00 hod.
11.30 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
17.00 -19.00 hod.
18.00 hod.
20.00 hod.
8.00 hod.
10.00 hod.
11.00 – 14.00 hod.
14.00 hod.

presence (uzávěrka do soboty 9.00 hod !!!)
vyjížďka pro neposedy do okolí
večeře
opékání buřtů a společná zábava
snídaně
přesun do Strašic a návštěva „Muzea dopravy“
rozprava k orientační soutěži
oběd
start orientační soutěže
jízda zručnosti
burza náhradních dílů – velký výprodej za super ceny !
večeře
vyhlášení výsledků, společná zábava
snídaně
odjezd z kempu do Plzně
výstava vozidel v plzeňském pivovaru (možná exkurse
s ochutnávkou) a vyhlášení kat. nejhezčí interier a exteriér.
návštěva muzea dvoutaktů v Plzni – Lobzích

Ceník:
Účastnický poplatek

200Kč (pro členy Trabantklubu Plzeň 100Kč)
(v ceně je zahrnuto vstupné do Muzea dopravy ve Strašicích,
buřty na páteční večer, startovné na orientační soutěž a jízdu
zručnosti. Účastník obdrží účastnickou kartu, kterou se bude po
dobu akce prokazovat.) Děti do 15 let poplatek neplatí !

Ubytovat se můžete buď ve vlastním zařízení (stany, karavany, obytné vozy), nebo v chatkách. K
dispozici je 6 dvoulůžkových a 19 čtyřlůžkových chatek, které jsou vybaveny vlastními ledničkami.
Všechna místa pro stany nebo karavany jsou snadno dostupná a je zde rozvedeno celkem 36
elektrických přípojek na 10 A, 220 V. Budova se sociálním zařízením je nová, sprchy s teplou a
studenou vodou. Denní úklidový servis je zajištěn. Více na www.veselyhabr.cz

Ubytování:
Ubytování v chatkách:
4 lůžková chatka
2 lůžková chatka
7 lůžkový apartman (1. pokoj – 3 lůžka, 2. pokoj – 2 palandy)
Spotřeba elektřiny (minimálně 10,-Kč)
Ubytování v karavanu:
1. osoba (vč. karavanu, auta, přístřešku)
každá další osoba
Dítě 6-14 let
Dítě do 6 let
Elektrická přípojka (stan, karavan)
Ubytování ve stanu:
Malý stan (do 3 osob)
Velký stan
Dospělá osoba
Dítě 6-14 let
Dítě do 6 let
Pes - při dodržení provozního řádu
Poplatek OÚ Volduchy

540,- Kč/ den
360,- Kč/ den
860,- Kč/ den
10,- Kč/ kW
250,- Kč/ den
70,- Kč/ den
30,- Kč/ den
zdarma
80,- Kč/ den
50,- Kč/ den
80,- Kč/ den
40,- Kč/ den
30,- Kč/ den
zdarma
zdarma
5,- Kč/ den

Stravování:
Snídaně (v kempu)
Oběd (mimo kemp)
Večeře (v kempu)

60Kč
menu cca 125-135Kč
80Kč

V kempu bude po dobu trvání akce otevřen výčep s restaurací. Snídaně a večeře budou hrazeny při
presenci a účastník obdrží stravenky. Zároveň při presenci nahlásí zájem o obědy v rámci sobotního a
nedělního programu, aby bylo možné zajistit rychlé odbavení v restauraci.
Přihlášky na sraz je nutné doručit nejpozději do 10.4.2016. Formulář přihlášky je k dispozici na
www.trabantklub.cz . Veškeré poplatky budou vybírány při presenci, není třeba zasílat nic předem.

Pro nepřihlášené účastníky není možné garantovat
ubytování v kempu ani stravování !!!

