Milí přátelé z Southern Cruisers Riding Clubu,
V letošním roce 2020 pořádáme Prostřední vyjížďku na Vysočině.
Akce se bude konat v Rekreačním a školícím středisku České pošty v Moravci nedaleko Velkého
Meziříčí.
Kemp naleznete na těchto souřadnicích GPS: 49°27'14.2"N 16°09'26.7"E Mapy.cz

V kempu je k dispozici 155 lůžek. Proto bych Vás chtěl poprosit, abyste se snažili při registraci plně využít
kapacity chatky nebo pokoje. Zkrátka se nějak domluvte, kdo s kým bude spát :-). Všechna lůžka jsou
včetně povlečení. Velké chaty jsou navíc vybaveny sociálním zařízením. Malé chatky mají sociální zařízení
společné. Pokoje v ubytovně jsou se společným nebo vlastním sociálním zařízením.
Ubytování ve vlastních stanech je možné na travnaté ploše areálu.
V ceně je započítána cena chatky, chaty nebo pokoje, snídaně a večeře formou rautu. Kemp je mimo
město a není v něm možnost nakoupit potraviny. Pití (pivo na výčepu, nealko) bude zajištěno po celou
dobu konání srazu (pátek + sobota).

Celý areál je oplocen, ale nebude hlídán. Odpovědnost za své věci si nese každý sám. Prosíme, abyste se
podle toho zařídili. Parkování motorek na parkovišti u budovy nebo přímo u chat.

Ubytování: ubytování je možné v několika druzích zařízeních:
•
•
•
•
•

16x Malá chatka 2 lůžka, společná sociálka, bez zásuvky 230 V, cena za chatku 500 Kč
8x Malá chatka 4 lůžka, společná sociálka, bez zásuvky 230 V, cena za chatku 900 Kč
11x Velká chata 5 lůžek se sociálkou, cena za chatu 2700,- Kč
1x Velká chata 4 lůžka se sociálkou, cena za chatu 2180,- Kč
6x Pokoj 2 lůžka v hlavní budově, cena za pokoj 1560 Kč

Vlastní stan
•

vlastní stan, společné soc. zařízení (WC, umývárny, sprchy), cena za stan 100,- Kč

Cena za ubytování 1 osoby / noc zahrnuje:
•
•
•

ubytování v chatkách, pokojích, stanech
snídani a večeři formou rautu v jídelně
zapůjčení povlečení (kromě stanů)

Stravování:
Snídaně: formou rautu je v ceně rezervace
Obědy: individuálně mimo areál nebo po předchozím objednání v jídelně
Večeře: formou rautu je v ceně rezervace
Kemp nemá vlastní restauraci. Snídaně se budou podávat cca od 7:30 do 10:00 v jídelně. Výčep s pitím
bude v provozu celý den, takže pokud někdo nepojede na vyjížďku, tak tam může relaxovat (chlastat :-)
podle libosti.
Rezervační poplatek za osobu:
Rezervační poplatek na Prostřední vyjížďku SCRC 2020 je 440,- Kč na 1 osobu.
V ceně rezervace je pouze cena za stravování na 2 dny (2x snídaně, 2x večeře). Z výběru všichni nebo
nikdo jsme zvolili pro jednoduchost možnost všichni.

Postup při registraci:
Pro přístup k rezervaci klikněte ZDE .
Na stránce se otevře přihlašovací okno, ve kterém poprvé zvolte nabídku Vytvořit nový uživatelský účet.
Při jednoduchém založení účtu zadáte svoje jméno, e-mailovou adresu, telefon a heslo pro identifikaci
registrujícího. Při dalším přihlašování již použijte jen jméno a heslo účtu, které jste si vytvořili.
Po přihlášení se vám otevře seznam ubytovacích kapacit. Vyberte si druh ubytování, klikněte na tlačítko
„Nová rezervace“ a zadejte počet osob na ubytovací jednotku. Dole se vám ihned ukáže celková cena.
Vše potvrdíte kliknutím na tlačítko „Vytvořte rezervace“.
V následující tabulce pak bude vidět součet registračních poplatků a celková cena za registraci. V dolní
části objednávky pak naleznete číslo bankovního účtu a variabilní symbol (ID), pod kterým bude tato
objednávka evidována. Objednávku pak uzavřete nebo zvolte Zpět–Zpět na rozvrh pro vytvoření další
rezervace.
Vaše objednávka je tímto potvrzena a kopie objednávky bude také doručena na váš e-mail.
Pokud částka za ubytování a za registrační poplatky nebude uhrazena do sedmi dnů, bude vaše
rezervace zrušena a vámi rezervované místo se tak uvolní pro další zájemce.
Po uhrazení platby vám na e-mail přijde potvrzení o obdržení této částky a v seznamu rezervací se stav
změní na „zaplaceno“.

Jako variabilní symbol platby uvádějte číslo ID registrace.

Rezervace bude dostupná od 1. července 2020 a potrvá do 1. srpna 2020.

Program srazu:
Pátek 14.8.2020
• od 12 h příjezd a registrace účastníků srazu
• večer večeře a pařba
Sobota 15.8.2020
• 8-10 h snídaně
• přes den individuální vyjížďky, koupání v rybníce, relax
• večer večeře a pařba
Neděle 16.8.2020
• 8-10 h snídaně
• do 12 h odjezd účastníků srazu

Seznam tipů pro individuální vyjížďky:
•
•

Zámek s interaktivním muzeem a Santiniho kostel na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou
Bazilika svatého Prokopa a Židovská čtvrť Třebíč,

•
•
•
•

Městská památková rezervace Telč
Pivovar Dalešice
Balónový hotel – pivovar Radešín (jídlo a prohlídka pivovaru)
Muzeum motocyklů ve Svratouchu (www.muzeumsvratouch.cz)

Ostatní možnosti zábavy:
•
•
•

Koupání v přilehlém rybníce.
Vyhlídkový let nad Vysočinou z nedalekého letiště Křižanov. Možnost individuálního objednání na
www.lkka.cz/v_lety.htm
Muzeum retro panenek v Bobrové – po telefonické dohodě (www.muzeumpanenek.cz)

Důležité kontakty:
Luděk Novák (Luďa) tel.: +420 602 744 284, novaklud@seznam.cz

Moc se na Vás všechny těšíme a rádi Vás všechny zase uvidíme!

