POKYNY pro účastníky

SRAZu CBPMR.cz
21. - 23. dubna 2017
Ubytování:

je řešeno buď ve vybavených chatkách se soc. zařízením, kuchyňkou (varná konvice, mikrovlnka, el.
vařič, lednička, nádobí…) nebo pro ty otrlejší ve vlastních stanech.
Chatky mají každá ve spodní i horní části 1x dvoulůžkový a 1x čtyřlůžkový pokoj. Na chatku se tedy
vejde 12 lidí, sociální zařízení je společné vždy pro 1 chatku (nebo se dá jít na sprchu či WC do
budovy).- Ceny za ubytování včetně vytápění 230 Kč za osobu a noc, za ubytování včetně
vytápění a polopenze 330 Kč za osobu a noc, za ubytování včetně vytápění a plná penze 390 Kč
za os. a noc. Na místě se platí ještě “vzdušné” - 3 Kč za osobu a den a vratná záloha na chatku
- 1000 Kč.

Platba ubytování:
Platbu za ubytování případně další služby, si hradí každý účastník sám za sebe.
Účastníci se mohou hlásit přímo na rezervačním oddělení: rezervace@bktour.cz
tel. 495 518 819 - paní Jana Bernatová.
Do poznámky uveďte heslo: “CBPMR SRAZ” - tím si zajistíte, že budete ubytováni
v chatkách, které máme (zatím) vyhrazeny. - do té doby než se stane to, že se do
kempu přihlásí nějaká větší skupina - což může být klidně zítra. Proto se přihlaste a
hlavně uhraďte platbu, prosím, opravdu co nejdříve. Kdo bude dlouho váhat jestli
jet nebo ne, tomu se může stát že nebude mít kde bydlet. Čím více nás bude, tím
“větší prostor” v kempu budme mít :o)

Stravování:
V kempu je restaurace, která vaří obědy a večeře. Snídaně - pokud si je objednáte - jsou studené +
teplý čaj. Žádná diskotéka, ale dá se na tom v nejhorším přežít. V roce 2016 stál oběd (smažený
kuřecí řízek a hranolky) cca 85,- Kč. Otázka je, jak to bude v roce 2017, nájemci restaurace se tam
mění poměrně často, jak jsem si všimnul. Osobně preferuji dovézt si jídlo vlastní.
Restaurace bývá otevřena od cca 8:00 do 22:00, někdy i déle jak jsou lidi, ochota a hlavně kšeft. Káva
je tam pouze překapávaná, cigarety se tam neprodávají. Celý sortiment je poměrně chudý.
Chmelový mok bude pravděpodobně opět Rohozec. Pít se to dá, ale žádná extraliga to není.
Vzhledem k vybavenosti chatek je opravdu na zvážení vlastní stravování.
POZOR - v sobotu ráno se dostaví Tomáš Sruby s udírnou a grilem. Určitě bude stát za to přispět
mu na grilovací uhlí / dřevo nějakou drobnou částkou (10,- Kč) a spáchat si tak opravdu mňamku.
Suroviny buď vlastní, nebo se s Tomášem domluvte individuálně, není prý problém nějaké maso
předem připravit a na místo dovézt.

Doprava:
Autem - Hradec Králové, v Hradci se orientovat na směr Malšovice > Malšova Lhota. V levotočivé
zatáčce za Malšovou Lhotou se dát na odbočku doprava (je značeno jeko KEMP), a asi po 300m
nalevo je vjezd do kempu. Na vrátnici zastavit, poptat se ve které chatce jste ubytováni. Klíče od
chatky jsou společné vždy pro jeden pokoj. V případě, že na vrátnici nebude přítomen správce areálu,
zajeďte asi 200m dále k restauraci a tam počkejte. Ubytování si pak vyřídíte později.
Pokud by někdo přijel vlakem či autobusem, je potřeba najít v místní MHD autobusy číslo 11 nebo 17
směrem na Malšovu Lhotu. Autobus stojí za zatáčkou s odbočkou, od kempu to ze zastávky máte asi
500m.

