
 

SPOLU JIŽ 20 LET – MÁME NAROZENINY! 

 

Milý přátelé, je to tady! Máme narozeniny a připravili jsme si pro vás 

narozeninovou párty! 

 

Místo konání  

Kemp Děčín -  http://kempdecin.cz/ 

Kemp je ve městě dobře značen klasickými 

dopravními značkami – kemp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přihlášky zasílejte na email: srokam@centrum.cz nikoliv zde na tomto webu!  

K narozeninám se připravuje pro sokolíky nový web, a tudíž v současné chvíli 

může docházet k výpadkům v přihlašování přes přihlašovací formuláře.  

V přihlášce uvádějte: 

 jméno, příjmení všech osob, které se 

budou akce účastnit (i jména dětí, ať jsou 

jakkoliv stará ;-) )  

  informaci, zda budete ubytováni ve 

stanu, karavanu či v autě 

 Případné další informace, které považujete za důležité   

 

Přihlášky lze posílat do 30.8.2018 (čtvrtek) 

 

 

Tancovné:  

Děti 0-6 let – zdarma  

7 – 17 let 200,-Kč  

18 – 100 let – 300,-Kč  

 

Tancovné v případě bezhotovostní platby uhraďte 

prosím na účet TJ Sokol Maxičky: č. 257458527/0300, Variabilní symbol: 201820, 

zpráva pro příjemce: Oslava – jméno a příjmení osob, za které je částka hrazená  

Preferujeme platbu bezhotovostním převodem, neboť nejsou pak zmatky při 

registraci. Platba bezhotovostním převodem musí být uhrazená do 30.8. 

(čtvrtka). Platba v hotovosti na místě je možná, terminály na úhradu kartou 

nemáme  Ale zkuste to tou bankou   
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Co to je tancovné? 

Příspěvek, za který si to fakt užijete!  

- Živý koncert dvou kapel 

- Grilování  

- 2 velký sudy píííva   

- Památečné ponožky zn. Eleven 

- Zorganizovaný sranda závod 

- Památečné samolepky na auto 

- Výýýbornou atmošku  

- a třeba i další věci ;-)  

- program pro děti  

                                                                                                                                 Toto není předsedová! Podobnost čistě náhodná!  

 

 

Ubytování 

Příjezd je možný od pátku 31. 8. během odpoledních hodin  

!!Kapacita ubytování v kempu rezervovaná do 31.7.2018 za mimosezónní ceny!! 

 

A) bungalov do 31.07. 

2 os. 800,-Kč 

3-4 os. 1200,-Kč 

5 os. 1400,-Kč 

 

bungalov po 31.07. 

2 os. 1000,-Kč 

3-4 os. 1600,-Kč 

5 os. 1750,-Kč 



 

B) 12x obytný stan s vlastními lůžkovinami – 190,-Kč osoba/noc  

A+ B prosím rezervujte a řešte s recepcí kempu Děčín - Telefon: 

+420 774 262 111, Email: recepce@kempdecin.cz 

 

C) karavan, stan, auto – 250,-Kč/noc – jednotná cena za posádku v 

karavanu, stanu, včetně psů/ (běžná cena 500,--) + 100,-Kč elektřina 

na den  

Platba bude řešena u registrace  

 

D) případně hotel Kocanda, 7 pokojů – rezervováno do 31.7.2018 

http://www.kocanda-decin.cz/  

E) dále dle vlastního talentu ve vyhledávači Google   

U ubytování v bodě A, B, a D uvádějte heslo – MAXIČKY  

Stake-out 

Posádky s více psy na stake-outu mohou být ubytovány na louce 

před vjezdem do kempu, kde je možné stake-outy zatlouct do země. 

Posádky, které mají psy v autech a boxech bez nutnosti venkovního 

úvaziště mohou parkovat v kempu. Pro všechny posádky je shodně 

k využití zázemí kempu.  

Občerstvení  

Možnost zakoupit snídaně – 90,-Kč/osoba 

V sobotu odpoledne začne grilování  

Jinak vám rádi nabídnou občerstvení na recepci. V kempu je také 

společná kuchyňka vybavena sporákem, dvěma dřezy pánvičkou a 

hrnci. Dále je zde možnost zapůjčení talířů a příborů na recepci. 

http://www.kocanda-decin.cz/


Samozřejmě kromě toho najdete v okolí různé restaurace. Tu nejbližší 

už asi 100 metrů od vjezdu do areálu. 

Program  

31.8. – pátek  

19:00 – 22:00 registrace  

Volná zábava   

Možnost prohlídky historických momentů oddílu  

1.9. – sobota  

7:00 – 9:00 registrace  

10:00 – sranda závod Děčínem ;-) (zatím buďte v napětí ;-) )  

10:00 – program pro děti, kteří nepůjdou na závod  

13:00 začínáme grilovat a vyhlašujeme sranda závod 

Odpoledne – program pro děti, volná sportovní či nesportovní zábava 

Vystavené věci týkající se historie oddílu  

18:00 – koncert kapely Nocturno  

19:30 – taková oficiálnější část večera s pozvanými vzácnými hosty  

20:30  - koncert kapely Štíhlá koza  

Ve večerních hodinách DJ   

2.9. – neděle 

Odjezd nebo individuální program v 

okolí.  

Pro účastníky akce je s heslem 

„Maxičky“ domluvena sleva 15 % na  

via ferrata nebo rafty na Labi. Nutno 

rezervovat předem.  

http://www.enthusia.cz/zazitky/ 



 

Ostatní 

 Pořadatel žádá závodníky, aby 
dbali na čistotu v kempu a v okolí 
startu a uklízeli po svých psech  

 Po 22:00 hod raději mít psy a děti 
v boxech   

 Za veškeré škody způsobené 
páníčkem nebo psem si ručíte sami 
  

 Pořadatel si vyhrazuje právo na 
cokoliv    

 Agresivita psů a divokých páníčků bude postihována přísným trestem 
 

 Veškeré fotografie i video záběry pořízené během víkendu nesmí být 
zneužity   
 

 Případné stížnosti si vyřiďte mezi sebou.   
 

 Kontakt:  Kamila Šrolerová, tel. 603 570 790, srokam@centrum.cz 

 

 

Víkend je organizován dle pravidel … ? 
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Pojď pryč. Na tohle se dívat nemusíme. 

Já jo.                                                              „Batman začíná“  


