Klub Motorowy Górników„Jarząbek” z Jastrzębia - Zdroju
www.kmgjarzabek.pl

Ogólnopolski Zlot Caravaningowy " Jarząbkowe Przełaje"

PROGRAM ZLOTU

18.05.2018 (piątek)
godz.
godz.
godz.
godz.

12.00 – otwarcie biura zlotu, rejestracja uczestników, zapisy do biegu "Jarząbkowe Przełaje
rozgrywek sportowych
19.30 – uroczyste otwarcie zlotu,
20.00 - biesiada przy muzyce, poczęstunek organizatora dla dorosłych uczestników zlotu
1.00 - cisza nocna

19.05.2018 (sobota)
od godz. 9.00 – kiermasze firmowe (Transa-M; Fish-Max; KGW, Avon)
godz. 10.00 – start do biegu przełajowego z przeszkodami o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój
pani Anny Hetman " Jarząbkowe Przełaje" (dorośli, a następnie młodzież)
godz. 11.00 - zabawy i konkursy dla młodszej młodzieży do 12 lat
godz. 12.00 - maraton rodzinny
godz. 13.15 - wydawanie posiłku zlotowego
godz. 14.00 - wyjazd na wycieczkę autokarową ze zwiedzaniem polskiego i czeskiego Cieszyna -powrót
około godz. 18.00
godz. 14.00 - międzyklubowe rozgrywki w piłce siatkowej
godz. 18.30 - konkurs wiedzy o mieście Jastrzębie-Zdrój
godz. 19.00 - wręczenie pucharów, dyplomów i upominków
Losowanie nagród specjalnych ufundowanych przez firmę Transa-M z okazji 30-lecia
działalności spośród wszystkich załóg uczestniczących w zlocie
godz. 20.00 - biesiada przy ognisku
godz.
0.00 - cisza nocna

20.05.2018 (niedziela)
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

10.00 - wycieczka rowerowa po "żabim kraju"
10.00 - spacer nordic walking (kijki własne)
11.00 - turniej tenisa stołowego - kategoria open o Puchar Prezesa KMG "Jarząbek"
13.00 - przerwa obiadowa
14.00 - wręczenie pucharów cd.
- uroczyste zakończenie zlotu

Miejsce: Klubowy camping w Ochabach k/Skoczowa
Koszt uczestnictwa: 130 zł/załoga (dwie osoby dorosłe +3 dzieci)
przy przedpłacie na konto klubu do dnia 10.05.2018 r. lub 140 zł przy wpłacie w biurze zlotu
Dodatkowa osoba dorosła:30 zł
Członkowie KMG "Jarząbek": 100 zł/załoga
Wycieczka autokarowa z przewodnikiem - (cena 30 zł/osoba - zapisy według kolejności zgłoszeń, max 40osób)
Możliwość przyjazdu wcześniejszego lub pozostania dłużej po zlocie: 35 zł/załoga/doba
Opłatę należy wpłacić na konto klubu z dopiskiem "zlot"; prosimy o podanie nazwiska, ilości osób w załodze,
nazwę klubu/nie zrzeszeni, rodzaj pojazdu: kamper, przyczepa

Getin Noble Bank 30 1560 1094 2131 1234 0668 0001
Organizator ubezpiecza imprezę od odpowiedzialności cywilnej
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie zlotu
UWAGA!
Zgłoszenia uczestnictwa w zlocie należy zgłosić do dnia 10.05 2018r.
tel. 503 735 347; e-mail: jerzybebak@op.pl

