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==Rychlý informační zdroj==

Harmonogram:
22. - 29. 2. 2020
4. 3. 2020
11. 3. 2020
18. 3. 2020
25. 3. 2020
9. - 13. 4. 2020
25. 4. 2020
7.-10. 5. 2020
6. 6. 2020
10. 7. - 19. 7. 2020
26. 7. - 8. 8. 2020
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Jarní prázdniny
Klubovka
Klubovka
Klubovka
Klubovka
Velikráva
Turistické závody
Duhový most
Zábavný park
Letní pobyt u moře
Letní prázdniny

Krásná Lípa
Klubovna
Klubovna
Klubovna
Klubovna
Hroznětín
Olomouc
Belantis nebo Plohn
Itálie: Lido Adriano
Janovičky (u Broumova)

Členské příspěvky na rok 2020:
Kdo ještě neodevzdal ČP na rok 2020 (platí na celý kalendářní rok – až do prosince), tak prosím, aby odevzdal co nejdříve. Je
možno donést na Klubovku, nebo zaslat na účet. Pokud budete posílat na účet, jako VS uveďte rodné číslo člena.
Velikráva 9. – 13. (12.) dubna 2020:
Místo ještě není rozhodnuto. Kdyby někdo měl nějaký nápad, může se ještě zapojit…
Zlatá cihla: 40,- Kč; Stříbrná cihla: 10,- Kč
Duhový most 7. – 10. května 2020 – Olomouc:
Odhlasovali jste si, že chete jet opět na Duhový most. (Jsem moc rád. ) Tentokrát je v Olomouci… Je třeba vzít na vjedomí, že
budeme odjíždět ve čtvrtek kolem 15:30 hodiny ze Sokolova. (V pátek je státní svátek.) Cena cca 200,- Kč na celou akci. Bude jen
omezené množství účastníků – pro ty, co se včas, ale opravdu VČAS přihlásí. Počet nejde později měnit!!! Proto budeme vybírat
nevratnou zálohu 50,- Kč! (Tuto částku nelze zaplatit cihlami.) Další informace budou na www.kapka.cz
Zábavný park 6. 6. 2020 – Belantis nebo Plohn (budeme hlasovat):
Posouváme termín zájezdu do parku kvůli Duhovému mostu
Cena: cca 900,- Kč, pro členy; ostatní cca 1100,- Kč (v ceně doprava, vstupné)
Zlatá cihla: 30,- Kč; Stříbrná cihla: 5,- Kč
Letní pobyt u moře 10. – 19. 7. 2020 – Itálie – Lido Adriano:
Kromě letního tábora nabízím také všem možnost jet i letos k moři do Itálie. Nejedná se však o tábor – tudíž bylo by za plnou cenu.
Pokud budete mmít zájem, také se co nejdříve nahlaste, abychom případně zarezervovali místa u cestovní kanceláře. Místo stejné,
jako jsme byli s oddílem již několikrát – apartmánový dům Belveder. (Pár inforamcí o CK na druhé straně.)
Chcete-li mít nejaktuálnější informace, sledujte, prosím, naše internetové stránky. Zde informujeme o změnách, náhradním
programu a podobně.
Poznámky:
Přihlášky, informace a podobně buď elektronicky na kapka@kapka.cz, nebo na telefonu 777 621 820 (Matěj), nebo www.kapka.info

Stále hledáme náhradní prostory pro klubovnu… 
Prosím a znovu upozorňuji: Chovejte se v celém objektu školy velmi ukázněně, nechoďte do žádných
dalších prostor, s ničím nemanipulujte!!! Děkuji.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ATA - ANNA TESAŘOVÁ
Školní 201- 362 33
Hroznětín
tel.: 353 224 816, 602 164
535
e-mail: zajezdy@ata-ck.cz, internet: www.ata-ck.cz

ITÁLIE 2020

10.7-19.7
LIDO ADRIANO – residence Belveder

6.400,-osoba /AP = 5 osoby
5.800,-osoba /AP = 6 osoby
Cena obsahuje: doprava –nástup
Ostrov,K.Vary,Sokolov,Nejdek,Hroznětín
ubytování,trezor, vstup do bazénů ,parkování
Cena neobsahuje: strava- možnost dokoupit obědy: 800,-Kč/pobyt/os. dítě do 12let= 600,-Kč
povlečení, úklid, pobytová taxa 1EUR/od 14 let /den.
Apartmánový dům Belvedere je oddělen od pláže pouze travnatou plochou (50 m ). Každý
apartmán má balkon a velkou terasu.
Možnosti výletů: zábavný park Mirabilandia, Rimini, Italia miniatura, Ravenna Každý
čtvrtek se pořádají v centru města (5 min. chůze) velké trhy.

