Setkání přátel bostonského teriéra JIČÍN

17. -18- 19. 6. 2016
MÍSTO SETKÁNÍ: Kemp RUMCAJS,M.Koněva 331, JIČÍN 506 01
GPS: 50°26'39.4"N, 15°20'16.573"E
Vstup na setkání:
Přístup na akci je připraven u recepce kempu Rumcajs.
všem, kteří mají uhrazeno, dorazila vstupenka, kterou si prosím vytiskněte a prokážete se jí u
vstupu
pokud jste se někteří ještě nestihli zaregistrovat a chcete se přijet podívat - budeme se těšit a
startovné je možné uhradit u vstupu na setkání.

Prezence účastníků - Se všemi se sejdeme u prezence, kde obdržíte:
pokyny k setkání
vstupní tašky s překvapením a věříme, že se budou líbit (opět prosím vstupenky sebou :O))
přihlásíte se do jednotlivých soutěží a obdržíte startovní čísla (všechny soutěže jsou připraveny
tak, aby se opravdu mohli účastnit všichni)
Pozn: Máte možnost vyšetřen pately – prosím nezapomeňte originál průkazu původu! (Cena 400,-Kč
vč. certifikátu, orientační bez certifikátu 200,-)
UBYTOVÁNÍ
Je připraveno pro všechny, kteří mají nahlášeno. Prosím počítejte s tím že ubytování je jako
v kempu :O))).
ubytování bude v chatkách
Klíče k ubytování obdržíte přímo u M.Konečné (tel: 724601070) na Vaše jméno
vezměte sebou spacáky nebo deky, polštářek, na postelích je pouze prostěradlo
WC i sprchy jsou v blízkosti a zajištěny tak, aby byla zaručena čistota a teplá voda.
DALŠÍ INFORMACE:

Pejsci
Všichni musí být na vodítku a bez vodítka pouze při soutěžích a nebo v prostoru mimo dění akce.
Nezapomeňte pro pejska misku na vodu a také nějakou deku nebo i přepravku - aby si mohl i
odpočinout a bylo mu příjemně.

Pro páníky:
Jídlo - po celý víkend bude otevřena restaurace a bude zde možnost
dohodnout snídaně, obědy (řízek, smažák, gulášek....), samozřejmě
během dne párek v rohlíku, hranolky a jiné rychlovky a také zmrzlina, pivo-limo...prostě všechno,
aby nám bylo příjemně.
V pátek Vás čekají klobásky na opečení.

Nezapomeňte! Pro ty, co přijedou na sobotu - na hlavní program: začínáme už v 9. hodin

PROGRAM:

