DUHA KLUB DLAŽKA
(Palackého 1, Přerov, 750 02 dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz 603 886 644)
zve všechny lyžaře, sněhaře, sáňkaře i bobaře (samostatné dospělé či rodiče s dětmi) na

ZIMNÍ
RODEO
1. - 4. 2. 2018
„Lyžaři a sněhuláci všude
zase rodeo s Dlažkou bude!“
Nalož kytaru, lyže, boby
a přijď s námi pozdravit soby
z kopce dolů pusť to šusem,
večer písně zapij džusem,
pohodu vstřebej celým tělem,
proto sem přece všichni jedem!
Místo: V super základně Junáku Domašov nad Bystřicí mj. centrální topení, skvělé ubytování a
poloha (49°44'3.860"N, 17°26'30.337"E). Ubytování po 5 – 7 (nutný vlastní spací pytel a
prostěradlo). V dosahu sjezdovek a ležící na lyžařské běžecké trase Nízkého Jeseníku. Menší
sjezdovky jsou v okolí, blízké velké středisko Karlov.
Strava: Zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní snídaně (pokud pojedete v pátek či v sobotu
mimo základnu, pak dostanete balíček na cestu).
Doprava: Auty (máte-li volno a dejte vědět). Vlakem z Přerova či z Olomouce.
Program: Program - vše na sněhu, stolní hry, hudba ...
a) individuální: Lyžování: běžky – ideální místo, dostupná sjezdovka v Hrubé Vodě případně
blízké Jeseníky (Karlov a Dolní Morava), bobování, sáňkování, zimní ZOO Kopeček, olomoucké
atrakce (nákupní centra, aquapark …)
b) hromadný pro děti – bobování a hry venku či v místnosti.
c) večerní = hry stolní + setkání s přáteli + kytary (vezmete-li)
Nebude-li sníh – bude program sportovně turistický!
Pozor: Počítejte s tím, že účastníci mladší 15 let mají ve 21:30 večerku!
Prezence: Od 16:45 ve čtvrtek či v pátek.
Cena 950,- (Plaťte až v roce 2018‼!).
Slevy: Při platbě v době 3.-20.1.2018 - 100,- Kč. ČKD – 30,- Kč/den. Účast jen dvě noci
200,- Kč. Děti 30,- Kč/den.
S sebou: Vše potřebné na hory + dobrou náladu + hudební nástroj + přezůvky + spacák +
polštářek + prostěradlo (chcete-li vše místní, pak doplatíte na místě 120,- Kč).
Vedoucí akce: Mussur + další hraví vedoucí

