Cyklistické soustředění 2018
Jižní Čechy – Lhota ( Česká Kanada )

Termín akce
Bydlení
Stravování
Kapacita míst
Věkové omezení
Jiná omezení
Doprava kol
Doprava dětí
Pevné zázemí

11.8. – 18.8.2018
Vlastní stan ( dle domluvy účastníků )
V jídelně z vojenského stanu, strava vlastní
max. 25 dětí
od 10let
jen pro členy SDH Jerlochovice
Přeprava kol, batohů apod. zázemí bude zajištěna
po vlastní ose ( dle domluvy účastníků )
Chata s WC, sprchou a s kuchyní

Popis akce:
Děti budou dle +/- výkonnosti rozděleny do skupin po 5 – 6 + vedoucí
Slabší skupiny budou podnikat výlety cca max. do 20 – 25km, silnější skupiny až do 50km / den
Dostupné cíle a lokality k shlédnutí:
Hamerský vrch (3km)
Hraniční kámen, Zámeček Peršlak (6km)
Koupání na Osice vodní nádrž ( 7km )
Nová Ves – dědina vystavěná ve tvaru dřevorubecké pily ( 10km )
Klášter, možnost prohlídky kláštera ( 10km )
Litschau – krytý bazén http://www.relaxlitschau.at/cms/hallenbad/index.php ( 10km )
Zřícenina hradu Landštejn ( 15km )
Bizonní farma ( 21km )
Slavonice ( 22km )
Jindřichohradecká úzkokolejka
…a mnoho dalších
Jeden tým bude vždy v zázemí a bude vařit pro ostatní účastníky soustředění. Vaření na plynovém sporáku a
nebo v kotlíku, dle stravy.
Je nutné mít kola v dobrém technickém stavu a odpovídajícím pravidlům silničního provozu, tedy včetně
předního a zadního osvětlení. Doporučujeme vzít si reflexní vestu. Helma nutná!!!

Doporučujeme dětem mladším 15let dát s sebou pas, pokud mají, a to z důvodu možné návštěvy Rakouska.
Děti 15 a více mají občanský průkaz, který je pro překročení hranic dostatečný.
Cena za účastníka:

1 500,-Kč

V ceně jsou uvedeny náklady za stravování, za vstupy a lístky případných vstupů do muzeí, bazénů, prohlídek
apod. ( nanuky občerstvení na cestě apod. )

Nahlášení účasti je nutné provést co nejdříve a to nejpozději do 28.2.2018 z důvodu obsazenosti a zájmu,
zda-li se bude vůbec akce konat. Hlášení na Pavel Šimurda: psimi77@seznam.cz / 792 302 215

