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HURÁ SLÁVA – MÁME TU DVACÍTKU!

20. SRAZ FORDEVER CLUBU BRNO v termínu 25. – 28. SRPNA 2011 v KEMPU BÍTOV
Kdo nepřijede, jakoby (tam) nebyl!

Čtvrtek 25. srpna 2011i
21:00

Noc džemařů – nácvik jam session, podrobné info na diskuzním fóru Fordeveru, sekce Srazy

Pátek 26. srpna 2011i
20:00
Noc filmařů – přivezte filmy, fotky, materiály s Fordí tématikou, ať je na co koukat
Sobota 27. srpna 2011i
dopoledne
registrace účastníků srazu
celý den pro děti
14:30

bude připraven program plný soutěží, her a pohádek Radima Korába
start hromadné vyjížďky CARneval aneb wear your mask and ride! (překlad: obleč masku a jeď!)

15:30
18:30

rej a dojl masek/módní přehlídka o body
RAMPA FOTO TUTTI FRUTTI PEEP SHOW aneb 10 minut slávy pro Vás a Váš vůz

21:00
21:10
22.00
22:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00

OHŇOSTROJ!!

kapelo č.1 hraj!
vyhlášení výsledků karnevalu, předání cen

Noc Fordařů – JAM-SESSION a potom kapelo č.2 hraj!
death metal party
trash metal party
soft metal party
U2 party

DM party viď hele

Neděle 28. srpna 2011i
Pápá Tinky Winky, pápá Dipsy, pápá Laa-Laa, pápá Po.
SOUHRNNÉ INFORMACE:
Srazovné

Ubytování
osoba/noc

Stravování
Sociální zázemí

registrace vozu (v ceně je startovné do závodu, přidělení startovního čísla)

500,- Kč / vůz

pod širákem = vstup do kempu

50,- Kč

stan

50,- Kč

Zájemci si mohou rezervovat chatku nebo 160,- Kč
bungalov na těchto kontaktech:
+420 605 842 965 (mob.)
komfortní bungalov 4 + 1 lůžko (se sociálkami) +420 515 296 204 (fax)
280,- 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
11° Kozel a 12° Plzeň za obvyklé ceny.
chatka 2, 3 nebo 4 lůžková s ledničkou

WC a sprchy na dobré úrovni k dispozici přímo u chatek nebo u hlavní budovy, solární sprchy zdarma, jinak na žetony.

SOUTĚŽE:
CARneval aneb wear your mask and ride! Tím to vlastně před lety začalo. Hromadnými vyjížďkami v našich starých bourácích, na sobě zvony a
košili po tátovi. Na hlavě Doylovu paruku a truckerky na nose. Potom, co bylo pár bouraček, od dlouhých kolon jsme upustili. Ale málo platné – chybí
nám to! Tentokrát je to hlavně o nás a našich autech, proto udělejme nejdelší kolonu! Jen jedna věc – jedeme spolu, v běžném silničním provozu a
vyvarujme se problémům!
Rej a dojl masek součást CARnevalu. Jednoduché – oceníme ty nejlepší outfitky tučným přídělem bodů. Projdete se po koberci.
Soutěže pro děti po celou sobotu, skákací hrad, točená zmrzlina – pro prcky každý rok něco navíc.
Kára srazu – hodnocení vozidel účastníky srazu, nálepky dostanete na registraci.
Posádka srazu + kočka srazu + švihák srazu – diplom pro největší hvězdy módní přehlídky.
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: Karel Kostroň tel.: 775775205
…dále v českém znění: Kuba Kouřil, Pavel Raszka, Martin Chamonix Šamonil, Kozlotom, Jarek Vlkodlak Florian, Vlastík Kohoutek, Petr Míček, Jirka
Kamil Prudík a Mirek Táta Kloubec s Lukášem Synem Kloubcem. Jo a himlhergotdonrvetrkrucajselement, taky TAZ, mistr Stage Divingu.

MAPKA:

GPS poloha Bítova: 48°56'19.92"N, 15°43'24.048"E
Přátelé, než začnete živelně
objednávat u správce kempu
ubytování, rádi bychom Vás
seznámili s našimi plány, jak
předejít obtížím. Po loňských
zkušenostech se kemp rozdělí
na klidovou, pařicí a
neutrální zónu. Co to bude
znamenat v praxi?
Ten, kdo bude chtít do rána
pařit, pouštět muziku v autě,
promítat filmy – zkrátka dělat
věci, co by rušily ostatní –
bude se v nočních hodinách
zdržovat nebo rovnou bydlet v
pařicí zóně.
Klidová zóna je určena pro
milovníky klidných nocí a
rodinky. Zde bude v nočních
hodinách zákaz tropení rotyky
a bude se dodržovat.
Neutrální zóna – tam to bude
o domluvě. Abyste měli
přehled, zde je přehledová
mapka, takže si podle ní
můžete najít a rezervovat
bydlení v zóně, která je vašim
potřebám bližší.
Telefon na rezervace ubytka je
605 842 965 nebo 515 294
611. Rovnou tam můžete sdělit
název chatky/bungalovu a paní
Jelínková vám potvrdí, zdali je
volná či obsazená. Předem díky
za pochopení těchto našich
opatření.

e-mail: info@camp-bitov.cz

WWW: www.camp-bitov.cz

