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SRAZ CI5 FORD KLUBU bude v termínu 20. – 23. SRPNA 2020 v Camping Prima v Kolodějích nad Lužnicí
(www.campingprima.cz)

Ahoj kamarádi, je to tu po roce dvou letech zas, tentokrát plně v režii CI5 klubu. Tentokrát jsme zvolili novou destinaci v malebném prostředí jižních
Čech. Je v něm dostatek 6-lůžkových chatiček, sociální zázemí a hospoda ve zděných budovách. Ubytování v bungalovech poskytuje dostatek
komfortu, prosíme účastníky srazu využít kapacitu bungalovů co nejvíce, počet postelí není nafukovací. Co je důležité – každý si řeší ubytování a jídlo
individuálně přímo s provozovatelem kempu a to na:

info@campingprima.cz, heslo je FORD

Čtvrtek 20. srpna 2020i
večer
Pokec a gril a pivo
Pátek 21. srpna 2020i
Podvečer
Oficiální zahájení srazu, Registrace účastníků srazu
večer
promítání tematických filmů, úsměvných a povedených
Sobota 22. srpna 2020
dopoledne
Registrace účastníků srazu, prodej triček, program pro děti
kolem jedné
Vyjížďka po okolí, bohatý program na letišti, sprinty a další překvapení
odpoledne
po večeři

Program pro děti, opékání buřtů
Vyhlášení výsledků

později
Hudba k poslechu a tanci
Neděle 23. srpna 2020
během dne
Odjezd

SOUHRNNÉ INFORMACE:
registrace vozu

400,- Kč / vůz

Srazovné
registrace vozu – důchodci, studenti po předložení ISIC a váleční veteráni

300,- Kč / vůz

Informace k ubytování – rezervace chatek (viz plánek na druhé straně) a objednávku stravování prosím provádějte na mailu
info@campingprima.cz. Na webových stránkách budeme průběžně zveřejňovat obsazenost bungalovů.
Ubytování
a
stravování

Bungalov, Safari Stan, cena za celek za den

1190,- Kč

Ostatní ceny viz ceník kempu, pro nás platí ceny mimo sezonu, navíc s 10% slevou, heslo je FORD
V kempu je restaurace, kde se podávají jak snídaně (8 – 10:00) a dále jídla až do 22:00

ceny lidové

Jako vždy nezapomínáme na malé účastníky srazu, budou pro ně připraveny hry a zábava. Velké hřiště a další vybavení k tomu vybízejí.
Na Vaši účast se těší realizační tým CI5 FORD KLUB, případné změny a doplňující informace naleznete včas na klubovém FB klubu CI5.

Více informací, včetně bohaté galerie naleznete na:
http://www.campingprima.cz
Kemp se nachází přímo u silnice č. 105, hned za mostem přes Lužnici

