FCK weekend 2019

.06

Sraz klasických sportovních vozů ŠKODA

Autocamping Pod Černým lesem
Žamberk
6. – 9.6.2019
Tento rok se na vás od 6.6.2019 do 9.6.2019 těšíme v autokempu Pod Černým lesem Žamberk.
Realizační tým vás provede částí Orlických hor. Budeme se opět bavit, tankovat a spalovat.
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 restauraci hned vedle autokempu máme zajištěné snídaně a dle zájmu večeře.
.. kdo bude chtít, je možno si cokoliv vlastního ogrilovat na FCK Grilu
Snídaně v restauraci pravidelně 8:00 – 9:30
Večeře v restauraci pravidelně od 18:00
točíme Pivo Primátor 11o – srazová cena 15,- Kč 0,5l půllitry s sebou
Na FCK Grilu kdykoliv bude hořet možnost grilování (opékání) z vlastních zdrojů
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 ;-)
!!! Upozornění: Ukončení pobytu je pro všechny poslední den v 10:00 hod..
Kdo neopustí ubytovací prostory kempu do 11:00 hod., zaplatí další den !!!
Kontakty
FCK Team:
Standa Kašpar:
Tomáš Matějka:
Jirka Vala:

+420 777 322 170
+420 736 214 004
+420 731 516 689

REGISTRACE:

prosím Zde - prosíme o registraci přes internetový formulář

Standa@felicia-coupe.cz
Umbaba@felicia-coupe.cz
Dedek.JV@felicia-coupe.cz

Standa
Tomáš
e-mail:

autokemp Žamberk:
Jan Kulhánek
Mobil: +420 608 356 665
mail: kemp@orlicko.cz
U Koupaliště, 564 01 Žamberk
mapa: vyhledat trasu
www: www.autocamping.cz

777 322 170
736 214 004
weekend@felicia-coupe.cz

www.felicia-coupe.cz | facebook

FCK weekend 2019

.06

Sraz klasických sportovních vozů ŠKODA

Autocamping Pod Černým lesem
Žamberk
6. – 9.6.2019
budeme Tankovat a Spalovat ... …….

Program:
Čtvrtek 6. 6.2019
od 13 hod.
příjezd skalních, ubytování, technická přejímka
15:30
pro zájemce krátká projížďka
v podvečer
krátké uvítání,
zkouška grilu, pivo, .. hudba, zpěv za podpory Umbaba a spol.
Bandu.,
Pátek 7.6.2019
7:00 - 8:00
9:00 - 9:30
9:45 – 16:30
16:30 - …
19:00+
následuje …

Sobota 8.6.2019
7:00 – 9:45
10:00 – 16:00
16:00 – 18:00..
18:00 - ….
od cca 19
potom (při tom)

budíček, pravidelná rozcvička, ranní hygiena
technická přejímka, prezentace dalších účastníků v autokempu
odjezd na vyjížďku …. “dolů i na Horu“ … mapka a informace trasy při registraci (oběd na
trase)
výstava/přehlídka vozů, ..
slavnostní zahájení, prezentace historie ŠKODA a její milníky
obvyklé činnosti – pivo, FCK gril, hudba, zpěv, ….. za podpory Umbaba a spol.
Bandu.,

budíček, pravidelná rozcvička, ranní hygiena, snídaně (někteří)
odjezd spanilá jízda - mapka a informace trasy při registraci (oběd na trase)
výstava/přehlídka vozů, ..
„Crossroad Acoustic Light“ zahájí moderované hodnocení
koncert Crossroad Acoustic Light,
grilovačka, pivo, ….. bramboráky ??? joooo tak to škrabky a brambory atd.. s sebou !!).
Umbaba a spol. Band – bude-li mít ještě sílu

Neděle 9.6.2019
rozcvička jen na výslovné přání, něco posnídáme, uklidíme, předáme štafetový kolík, dáme kafe nebo tak,
rozjedeme se kam kdo chce…
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 !!!)
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