Ogólnopolski Zlot Caravaningowy MOLO OSIEK 2016
12-15.08.2016
III Runda Caravaningowych Mistrzostw Polski
i Młodzieżowego Konkursu Caravaningowego
organizator Klub Caravaningowy ''BRZEŹNICA''
miejsce camping MOLO w Osieku k/Oświęcimia
koszt uczestnictwa : 190zł/załoga (dwie osoby dorosłe + troje dzieci)
płatne do 06.08.2016 na konto nr

57 1050 1298 1000 0090 7148 4217
z dopiskiem Zlot Osiek 2016 imię nazwisko oraz klub 220zł po 06.08.2016 w
biurze zlotu, dodatkowa osoba w załodze: 40 zł
wcześniejszy przyjazd na kemping 40 zł/załoga/doba - opłata w biurze zlotu
możliwe zakwaterowanie w hotelu rezerwacje do 01.08.2016
cennik noclegu w Hotelu Molo:
Pokój 1 os. - 180 zł/doba
Pokój 2 os. tył hotelu – 230 zł/doba
Pokój 2 os. bez balkonu – 250 zł/doba
Pokój 2 os. z balkonem – 260 zł/doba
Apartament dla 1 i 2 osób – 360 zł/doba
Apartament dla 4 osób 440 zł/doba
Możliwość dostawki do pokoju w w cenie 70 zł/doba
doba rozpoczyna się o godz 14:00, a kończy o godz 12:00
W cenie pobytu wliczone: śniadanie, dostęp do strefy SPA(basen wewnętrzny
sauna,jacuzzi) sala fitness, parking
opłata za zlot dla osób zakwaterowanych w hotelu 40 zł/osoba
organizator ubezpiecza imprezę od odpowiedzialności cywilnej
organizator nie ponosi odpowiedzialności za okres pobytu przed i po zlocie
zgłoszenia ilości załóg klubów prosimy zgłaszać do 31.07.2016
tel. 517933432 ; e-mail: caravan.klub.brzeznica@interia.pl
Sztab zlotu:
Komandor;
V-ce komandor ds Rund
V-ce komandor ds organizacyjnych
V-ce komandor ds programowych
Kwatermistrz
Biuro Zlotu

Janusz Klęczar
Jerzy Krzemień
Franciszek Jerc
Helena Klęczar
Janusz Bigos, Paweł Kacprzak
Bogusława Klęczar, Anna Kacprzak, Karina Biel

Jury Rundy:
Przewodniczący Jury
Kierownik biura obliczeń
Sędzia konkurencji sportowej CMP
Sędzia konkurencji sportowej MKC
Sędzia maratonu rekreacyjno-sportowego

Janusz Reliszko (GKC)
Seweryn Jaromin
Stanisław Dubiński
Zbigniew Mazur
Halina Mazur

PROGRAM ZLOTU
Piątek - 12 sierpnia
12:00
20:00
-

przyjmowanie załóg
uroczyste otwarcie zlotu – poczęstunek

Sobota – 13 sierpnia
09:00
10:00
11:30
14:30
15:30
18:00
22:00

odprawa kierowników załóg CMP i MKC
rozwiązywanie testów CMP i MKC , ocena stroju klubowego
konkurencja sportowa CMP wymiana koła
posiłek zlotowy
konkurs ”Jazda na rowerze” do MKC
spotkanie na molo z zespołem ”FENIX”
zajęcia własne

-

Niedziela – 14 sierpnia
10:00
- spacer rekreacyjno-sportowy CMP
11:00
- spacer rekreacyjno-sportowy MKC
13:00
- Gry i zabawy dla dzieci
14:00
- rozgrywki do Caravaningowego Turnieju Piłki Siatkowej
19:00
- nieoficjalne wyniki CMP i MKC
20:00
- ognisko wspólne śpiewanie przy pieczeniu kiełbaski i piwku
Poniedziałek – 15 sierpnia
10:00 - wycieczka ciuchcią do Inwałdu (płatna)
13:30 - oficjalne zakończenie zlotu rozdanie nagród
zastrzegamy sobie możliwość zmiany w programie

