PŘIHLÁŠKA

Mountains on a bike No. 1
Středisko volného času SGV

Termín:
Místo:
Cena:

19. – 20. říjen 2018
Beskydy
250,- cena zahrnuje (doprava + pojištění + kempy + stany + vařiče)
- cena nezahrnuje stravu - jídlo si bere každý sám – k dispozici budou vařiče

Vedoucí:

Michal Hegr

email: michal.hegr@sgv.cz

Tel.: 734 435 467

Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………….. rodné číslo:……………………………….
Město: ………………………….……… Ulice: ………………………..……… č. p. ………..…… PSČ : ………..………………
Email (pro zaslání podrobnějších informací): ………………..…………………………

Tel.: ………………………………

V případě mladších 18let prosíme o kontakt alespoň na jednoho rodiče (zákon. zástupce):

Jméno a Příjmení: ….………………………………… Tel.: ………………………………
Dne …………………..2018

Podpis: v případě mladší 18 let, rodič (zák. zástupce): …………………

Podepsanou přihlášku a peníze odevzdej Lukáši Petruchovi.
Akce: Mountains on a bike No. 1

Termín: 19. – 20. říjen 2018

Vedoucí: Michal Hegr

Nezapomeň si vzít
•
•
•
•
•
•

Kolo, přilba
Cyklistické oblečení
Spacák
Karimatka
Čelovka
Telefon

•
•
•
•
•
•

Ručník
2x triko
Fleecová mikina
Bunda na večer
Kalhoty
Doklady

•
•
•
•
•
•

Sluneční brýle
Pláštěnku
Ešus, nůž, příbor
Jídlo + pití
2x igelitový sáček
Toaletní papír

CO NÁS ČEKÁ?
Z SGV vyrazíme ihned po skončení páteční výuky a školním autem zamíříme směr „Valachy“.
Ubytujeme se v kempu / na faře (místo je zatím v jednání, pravděpodobně ve Frenštátu pod Radhoštěm) a
vyrazíme na malou hodinovou aklimatizační projížďku (v podvečer si můžeme zařádit na plaveckém
bazénu). Následující den nás čeká krásná projížďka okolo Lysé hory v délce cca 40 km
(https://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/severni-morava/moravskoslezske-beskydy/1701-okolo-lyse-hory/).
Samozřejmě si nenecháme ujít pokoření Lysé hory v nadmořské výšce 1323 m. n. m. Návrat do
Uherského Hradiště bude v podvečerních hodinách okolo 19. hodiny.

CO BEREME ZE STŘEDISKA + ZÁKLADNÍ INFORMACE
•
•
•
•

GoPro kameru + foťák
Veškeré materiály potřebné na jednotlivé aktivity
Mapy + lékárnu + vařiče + kartuše
Všechny informace nalezneš i na ponto.sgv.cz
Za celý tým se na Tebe těší Michal a Luba
PONTO - středisko volného času SGV

