POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ JRD a VD
Imst, Rakousko
47.2369053N, 10.7434689E

Termín: 15. - 23.8.2015
Účast: přednostně členové JRD+sledovaní a VD. Dále ostatní zájemci z řad juniorů a dorostenců do max. počtu 60 účastníků
(kapacita dopravy a ubytování).
Doprava: společná autobusem a dodávkou; předpokládaná místa odjezdu: Luhačovice, Brno, Praha, Plzeň, odjezd sobota 15.8.
v ranních hodinách z Luhačovic, předpokládaný příjezd do Imstu cca v 19:00 hod., odjezd do ČR v neděli 23.8. ráno, příjezd
do ČR (Luhačovice) 23.8. cca 19:00 hod.
Ubytování: tělocvična základní školy, vlastní spacák a karimatka.
Strava: každý den bude zajištěno jedno teplé jídlo (polévka, hlavní jídlo, salát a nápoj), na které budeme dojíždět do místní
jídelny. Dle programu to bude buď oběd nebo večeře. Ostatní jídlo si zajišťuje každý sám. V prostorách školy není dovoleno
vařit. Na zahradě budeme mít postavený velký stan vybavený stoly a lavicemi pro zajištění snídaní a dalšího jídla. Nádobí a
vařič si musí každý přivézt. Doporučuji, abyste se na stravu domluvili do skupinek.
Předběžný program: mapové tréninky od soboty do neděle v blízkém i vzdálenějším okolí Imstu, jednodenní výlet na trénink
do Švýcarska na tréninkové mapy JWOC2016, turistika, atd.
Cena: 6000,- Kč. Po termínu přihlášek bude od každého vybrána záloha 2000 Kč. Doplatek po vyúčtování akce.
Předpokládáme, že zde uvedená cena je nejpřesnější možná, přesto se může po vyúčtování drobně lišit.
Příspěvek na akci: účastníci JWOC15 a EYOC15 2000 Kč, členové JRD a VD 1000 Kč, sledovaní JRD 500 Kč.
Cena zahrnuje: veškerou dopravu z místa nástupu v ČR, ubytování a organizovanou stravu, mapy, cestovní pojištění (jen
členové JRD sk. reprezentanti a VD).
Přihlášky: do 23.6.2015 přes přihláškový systém VD.
Informace: na pavel.kosarek@seznam.cz nebo 608 444 596
Poznámka: podrobný program k soustředění bude zveřejněn ke konci července 2015.
Těší se na vás: Košík za JRD a Mára Cahel za VD + ostatní.
Ukázky map:
Seefeld-Wildmoos

Obernberger See

Hochimst Süd

