pozvánka na

SRAZ CBPMR.cz

21. - 23. dubna 2017
v kempu
Stříbrný rybník
u Hradce Králové
Milý příteli, DR OM, -.. /.-. //- - - /- - //
Srdečně Tě zveme na sraz uživatelů serveru
CBPMR.cz, který se koná již tradičně poprvé
a doufejme že ne naposledy.

Orientační program víkendu:

(aktuální stav programu najdete vždy na www.cbpmr.cz)

Pátek 21. 4. 2017:
Příjezd do místa určení od 16:00, ubytování, průzkum okolí, návštěva místní
osvěžovny, večeře, volná debata + vysílání na všech možných i nemožných
pásmech.

Server CBPMR.CZ, ani jeho provozovatel či uvedené kontaktní osoby
tuto akci nepořádají. Akce je koncipována jako dobrovolné setkání
uživatelů serveru. Na žádný bod programu nevzniká právní nárok.

Sobota 22. 4. 2017:
8:30-9:30 snídaně, během dopoledne - Tomáš Sruby stavba udírny a grilu
a založení pochutin tamtéž k douzení na večer či grilování na svačinku či oběd.
Cca od 11:00 pro zájemce výlet do (asi) PR Mazurovy Chalupy připadně jinam podle
počasí, ukázka práce na 40/20m pásmu s portable výbavou na HF (OKFF). Pro ty co
zůstanou v kempu volný program. Cca 17:00 se předpokládá návrat “výletníků” do kempu,
od 19:00 - 20:00 večeře, od 20:00 Tomáš Vlašim - promítání videozáznamů z PMR aktivací s komentářem
autora :), Jakub Letná - promítání fotografií a videí z oﬀroad cesty po kopcích Černé Hory s komentářem.

Neděle 23. 4. 2017:
Dopoledne snídaně, poté během dne podle potřeb odjezd.

Program nemá pevný řád, povětšinou jde o kontinuální neformální
setkávání se podle chuti a obohacující popovídání, výměnu zkušeností,
pomluvy nezúčastněných a podobně.
• Ubytování je řešeno buď ve vybavených chatkách nebo vlastních stanech.
• Podrobné pokyny k platbě ubytování budou rozeslány všem kdo se na akci registrují abychom byli tak nějak ubytováni spolu, jinak hrozí že vás ubytují na druhé straně kempu.
• Počet míst je v kempu díky radioamatérské škole omezen. Proto prosím, zaregistrujte se co
nejdříve.
Pokud by měl někdo zájem program doplnit, jakákoliv iniciativa je vítána. Děláme to pro sebe.

“KDO SE RÁNO NESTYDÍ, TEN SE VEČER NEBAVIL!”

