
Cyklistické Velikonoce oddílů Á la Chaos a Horalové
pátek 6.4. - pondělí 9. 4. 2012 

Velikonoční prázdniny si letos vychutnáme ze sedel svých jízdních kol. Naší základnou bude 
klubovna v Teplicích, odkud vyrazíme na tři cyklovýlety do okolí, v programu jsou také dvě 
návštěvy bazénu, seznamování s významnými osobnostmi našeho kraje a nebudou chybět ani 
labužnické zážitky v podobě domácích hranolek či palačinek. A velikonoční zvyky s koledou, 
samozřejmě!

Máte tak příležitost vyzkoušet si své cykloschopnosti před letním cyklotáborem a zjistit, co vše 
potřebuje vyladit, obzvlášť na vašem bicyklu. Doporučujeme nechat jízdní kolo po zimní pauze 
odborně seřídit v servisu, ať se neopakují historky upadlých řidítek apod.

Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou významným křesťanským svátkem a mnohé rodiny je 
slaví, tentokrát výjimečně tolerujeme jednodenní absence (tzn. můžete ráno z klubovny odejít 
a večer se vrátit). Je však třeba absenci dopředu nahlásit! Cena akce zůstává stejná.

S sebou: kolo v dobrém technickém stavu, povinně helmu na kolo, doporučujeme i světla 
a reflexní pásky/vestu, malý batoh na svačinu, oblečení na kolo, oblečení do klubovny a na hry 
v terénu, věci na přespání, plavky a ručník. Veškeré jídlo včetně páteční večeře je zajištěno.
Začátek akce: v pátek 6.4. po schůzce Horalů, to jest v 18:00
Konec akce: v pondělí 9.4. ve 13:00.
Cena: Poplatek 300 Kč budeme vybírat na místě v pátek večer.

Těší se na vás Lída, Martin, Piškot a Jožka.

---               ---------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na Cyklistické Velikonoce

Souhlasím s účastí svého syna/dcery …................................... narozené/ho dne …...................
na skautských cyklistických velikonočních prázdninách střediska Telice 2 a potvrzuji, že můj 
syn/dcera je k účasti na akci zdravotně způsobilý/á.

_______________________                                                   ____________________________
(datum) (podpis rodiče)      

Vyplněnou přihlášku můžete poslat po svém dítěti na oddílovou schůzku, odevzdat v kanceláři 
v klubovně (otevřeno středa odpoledne) nebo vhodit do schránky na klubovně v obálce nadepsané 
jménem dítětě nejpozději do středy 4. dubna.

Kontakt na vedoucí akce: Ludmila Sirková, 608 420 325, ludmila.sirkova@gmail.com




