Rekrea ní za ízení Budislav v termínu 13. 8. – 20. 8. 2006
Nachází se v blízkosti pískovcových útvar Toulovcových maštalí.
Trénovat se bude na mapách MS junior + mapy z Botas cupu 2001 + mapy z Botas cupu 2002 +
mapa Budislav.
P edb žná cena za dosp lého ú astníka 1580,-K , d ti do 10-ti let 1200,-K , d ti do 6-ti let 500,-K .
Ubytování: 10 chatek po sedmi lidech , 4 chatky po šesti lidech, 15 chatek po ty ech lidech (vlastní
spací pytle)
Stravování: 4x denn (Upozorn ní-každý musí mít sv j hrní ek na pití!)
Za ínáme ned lním ob dem a kon íme v ned li ob dem.
V kuchyni bude možno si zakoupit drobné sladkosti a nápoje (sušenky, okolády, nanuky, pivo,
limo, kávu atd.)
K dispozici je sociální za ízení s teplou vodou.
Nástup: v ned li 13. 8. dopoledne 10:00 – 11:00 hod
Odjezd: v ned li 20. 8. po ob d
Možnosti sportovního vyžití krom trénink orienta ního b hu: koupání v nedalekém rybníce
(0.5 km), vycházky do okolí a možnost vyjížd k na vlastních kolech, mí ové hry, tenis (asfaltové
kurty) – nutno mít vlastní výbavu.
Jako již tradi n bude pro d ti p ipraven pohádkový les s následovaný karnevalem. V programu je
také malá diskotéka, zábavné sout že i posezení u táborového ohn s kytarou a opékání bu t .
V p ípad nenapln ní kapacity tábora je možno využít pobyt pro rodinnou rekreaci s možností
nezávislého programu.
P ihlášky pr b žn již nyní a závazn se zaplacením do 15. 6. 2006 nutno dodržet.
V p ihlášce uvád jte jméno, p íjmení, adresu, rok narození. Placení je možno provést
hotov , nebo na níže uvedené íslo bankovního spojení (variabilní symbol:15210804)
Téma soust ed ní
Celý týden bude ve znamení hesla „Máme rádi zví ata“. (láska ke zví at m, zajímavosti ze sv ta zví at,
napodobování zví at, ...). Budeme velice rádi, když si jednotlivci nebo skupiny p ipraví na ve erní pobavení
kulturní program.

Bude se brát z etel na po adí p ihlášek až do napln ní kapacity .
P ípadné bližší, nebo dopl ující informace k této akci na níže uvedeném spojení.
Kontakt:

Jaroslav Matras
Chrašice 632
538 51 Chrast
Mobil:
732 425 459
Tel. dom : 469 666 334
email: tomas.matras@seznam.cz

web: http://www.obchrast.com
I O: 43499066

Bankovní spojení: KB 650 749 531/0100

