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AHOJ FORĎÁCKÁ SCÉNO, JE TO ZASE TADY!
A letos na novém místě. Tentokrát u vody, takže plavky s sebou! Propršeli jsme loni, takže tento rok bude krásně a teplo. Zveme Vás na sraz všech
nadšenců oldskůlových Fordek. Na 19. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO v termínu 26. – 29. SRPNA 2010 do KEMPU BÍTOV, do
krásného údolí Vranovské přehrady.
Program na čtvrtek 26. srpna 2010 a pátek 27. srpna 2010i
Začátek srazu, žádný program. Budeme stavět stany a pódium, tak přijeďte a můžete nám pomoct.
Program na sobotu 28. srpna 2010i
dopoledne
registrace účastníků srazu a soutěžník posádek
14.00
14.30
celý den pro děti

hromadné foto všech návštěvníků srazu s jejich vozy
start orientačního závodu Vzhůru Cornštejnskými esíčky po stopách hrázného Palyzy – jede se za každého počasí, start
posádek po 1 minutě, součástí je vyhlídková plavba lodí po přehradě pro celou posádku
bude připraven program plný soutěží, her a pohádek Radima Korába

18.00
18.30

předpokládaný návrat posledních účastníků závodu
pohádka nejen pro děti O autíčku Ford

19.00

RAMPA show aneb 10 minut slávy pro váš vůz

21.00
22.00

hudební blok 1/hraje kapela
vyhlášení výsledků závodu a soutěží, předání cen

a potom
00.00

hudební blok 2/hraje kapela
Kozlotomovy třicetiny aneb Lesanka party

01.30
03.00

paříme bez muziky
noční klid

Program na neděli 29. srpna 2010i
Každý se musí vyléčit sám a pak odjezd.
SOUHRNNÉ INFORMACE:
Srazovné

Ubytování
osoba/noc

Stravování
Sociální zázemí

registrace vozu (v ceně je startovné do závodu, přidělení startovního čísla a vélet loďó po Vranclu)

500,- Kč / vůz

v rámci véletu loďó bude pro zájemce koštovačka dobrýho vajna

cca 50,- Kč / osoba

pod širákem = vstup do kempu

50,- Kč

stan

50,- Kč

Zájemci si mohou rezervovat chatku nebo 150,- Kč
chatka 2, 3 nebo 4 lůžková s ledničkou
bungalov na těchto kontaktech:
+420 605 842 965 (mob.)
komfortní bungalov 4 + 1 lůžko (se sociálkami) +420 515 296 204 (fax)
250,- Kč
+420 515 294 611 (tel.) - recepce (1.5. - 15.9.)
Výdej jídel v restauraci po celou dobu srazu, snídaně, obědy a večeře za 80,- Kč/porce. Plus výběr z jídelního lístku. Pivo je
10° Kozel a 12° Plzeň za obvyklé ceny.
WC a sprchy na dobré úrovni k dispozici přímo u chatek nebo u hlavní budovy, solární sprchy zdarma, jinak na žetony.

SOUTĚŽE:
Vzhůru Cornštejnskými esíčky po stopách hrázného Palyzy:
Dezorientační a dezinformační soutěž v jízdě vozmo krajinou malebného Podyjí, jež klade nároky na vůz, pilota i spolujezce - zásadní bude sběr
správných odpovědí na kontrolních místech a včasný příjezd k přístavišti! Neméně důležitými budou i body za outfit doladěný k vašemu vozu! Detaily
závodu jako již tradičně obdržíte pří sobotní dopolední registraci!!! Abychom bodově zvýhodnili poctivé čtenáře pozvánek, jedna z kontrolních otázek
již zde! Tedy domácí úkol: Jakou SPZ má béžový gazík hrázného Palyzy? Otazka není tak těžká, v době internetu (youtube.com–Velké Sedlo).
Závodu se může zúčastnit každé na srazu registrované vozidlo, není rozhodující výkon motoru, ale důvtip, šikovnost a styl posádky; jede se za
každého počasí! Jede se v běžném silničním provozu, tj. na vlastní riziko a opatrnosti není nikdy nazbyt!
Soutěže pro děti: v kempu v sobotu – program dostanete na registraci
Kára srazu:
hodnocení vozidel účastníky srazu, nálepky dostanete na registraci
Posádka srazu + kočka srazu + švihák srazu :
realizační tým ohodnotí ty, kteří si užijí sraz v retro oblečení
Největší dálkař, nejmladší účastník a tak podobně.
Na Vaši účast se těší realizační tým Fordever Clubu Brno, případné změny a doplňující informace naleznete včas na klubovém webu www.fordever.cz.
šéf srazu: Kozlotom tel.: 777071414
…dále v českém znění: Kuba Kouřil, Karel Kostroň, Pavel Raszka, Martin Chamonix Šamonil, Jarek Vlkodlak Florian, Vlastík Kohoutek, Jirka Prudík a
Mirek Táta Kloubec s Lukášem Synem Kloubcem. Jo a himlhergotdonrvetrkrucajselement, taky TAZ, zase.

MAPKA:

GPS poloha Bítova: 48°56'19.92"N, 15°43'24.048"E
E-mail: info@camp-bitov.cz
WWW: www.camp-bitov.cz

