FCK weekend 2017
aneb
„ krajinou šumavského podhůří, Chodska a Českého lesa“

Sraz klasických sportovních vozů ŠKODA
autokemp Nýrsko
9. – 11. 6. 2017
Vážení přátelé a účastníci FCK weekendu 2017, tento rok se na vás od 8. 6. 2017 do 11. 6. 2017
těšíme v autokempu Nýrsko. Chodský realizační tým vás provede krajinou šumavského podhůří, Chodska a
Českého lesa. Budeme se opět bavit, tankovat a spalovat.
Video pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=Cfpsbsk6aJ4
Byli bychom rádi za vaše včasné registrace na e-mailové adrese: weekend@felicia-coupe.cz, popř.
na tel. č. 603 589 751, 602 278 568, usnadníte nám tak celou organizaci a obstarání všeho
potřebného, aby se vše na všechny dostalo ;-)
Při přejímce se platí startovné, dostanete propozice, startovní číslo, mapu trati, atd.
Startovné činí celkem 250 Kč /1 dospělá osoba splatné při přejímce a registraci.
Stravování: v autokempu máme zajištěné snídaně (v 8 hod.) a dle zájmu večeře (v 19 hod.) za snížené ceny.
Cena snídaně je zahrnuta v ceně ubytování. Večeři si je nutno vybrat den předem podle předložené
nabídky a včetně nápojů uhradí individuálně každý večer v restauraci při odchodu.
Na trati máme v pátek i v sobotu zajištěný oběd, který si každý účastník srazu hradí včetně zkonzumovaných
nápojů sám.
Máte-li nějaké dotazy- piště, volejte. Aneb ptejte se nás na co chcete, my na co chceme odpovíme ;-)
Ubytování: si každý individuálně zajistí u provozovatelky autokempu paní Hošťálkové, která vám sdělí číslo
účtu pro zaplacení zálohy a ráda vám zodpoví vaše další případné dotazy.
Cena pro naší skupinu: za ubytování a snídani včetně rekreačního poplatku
Chatka: za osobu a noc je 260 Kč, děti do 15 let 230 Kč.
Stan, v autě, v karavanu či „pod širákem“: za osobu a noc 160 Kč, děti do 15 let 130 Kč.
Ostatní ceny v kempu/noc
osobní auto
obytné auto, karavan
mikrobus, dodávka
velký rodinný stan
stan malý (1- 2 osoby)
Pes ve vlastním zařízení
smějí být pouze na vodítku

40 Kč
90 Kč
70 Kč
85 Kč
40 Kč
50 Kč/noc, v chatkách jen po domluvě. Psi nesmí volně pobíhat po areálu,
a venčit se musí mimo areál kempu.

Ostatní ceny v ATC a stornovací podmínky naleznete na webové stránce www.autokemp-nyrsko.cz.
!!! Upozornění: Ukončení pobytu je pro všechny poslední den v 10:00 hod..
Kdo neopustí ubytovací prostory kempu do 11:00 hod., zaplatí další den !!!
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PROGRAM
budeme Tankovat a Spalovat ... …….
Čtvrtek 8. 6. 2017
od 13 hod.
příjezd skalních, ubytování, výběr večeře, technická přejímka
v podvečer
uvítání,
hudba, zpěv za podpory Umbaba a spol. Bandu., Noční hra
Pátek 9. 6. 2017
7:00 - 8:00
budíček, pravidelná rozcvička, ranní hygiena
9:00 - 9:30
technická přejímka, prezentace dalších účastníků v autokempu + slavnostní zahájení
9:30
odjezd na spanilou jízd Šumavou (oběd na trase) cca do 18:00
Po návratu
obvyklé činnosti – FCK gril, hudba, zpěv Umbaba a spol. Band, …
Sobota 10. 6. 2017
7:00 – 8:00
budíček, pravidelná rozcvička, ranní hygiena
10:00
odjezd spanilá jízda Chodsko, Český les (oběd na trase) cca do 18:00
po návratu: .. výstava vozů, Jízda zručnosti, .. opět rozpálíme náš pověstný FCK gril přičemž zabékáme a
zhodnotíme průběh celé akce .. bramboráky ??? joooo tak to škrabky a brambory s sebou !!).
Neděle 11.6.2017
rozcvička jen na výslovné přání, něco posnídáme, uklidíme, předáme štafetový kolík, dáme kafe nebo tak,
rozjedeme se kam kdo chce…
Snídaně v restauraci pravidelně 8:00 – 9:00
Večeře v restauraci pravidelně v 19:00
Během celé akce je nutné striktně respektovat silniční zákon, dopravní předpisy, bezpečnostní a dopravní
značení, informační a výstražné tabule, varovné signály a pokyny systému ozvučení !!!)
Kontakty FCK Tým:

Olda Kovařík:
Jitka Kovaříková:
Hanka & Jarda Maštálkovi:
Milan Konopík & Radka Svitáková
Standa:
registrace e-mail, info:
Jitka

autokemp Nýrsko:
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OldaK@felicia-coupe.cz
JituleK@felicia-coupe.cz
Mastalkovi@felicia-coupe.cz
RadkaS@felicia-coupe.cz
standa@felicia-coupe.cz

weekend@felicia-coupe.cz
603 589 751 Radka 602 278 568

Alena Hošťálková
Nýrsko 778, 340 22 Nýrsko
mapa: vyhledat trasu
Mobil: 607 667 765, 776 241 987
mail: alena-hostalkova@seznam.cz www.autokemp-nyrsko.cz
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