Pionýrský tábornický oddíl Stezka
Informace o akci

Cyklovíkend 2018
Letošní konec jara využijeme k provětrání pedálů!
Termín: 4.-6. 5. 2018
Sraz: v pátek 4. 5. v 15:30 u Antroposu
Návrat: v neděli 6. 5. do 14:00 u Antroposu
Místo: DDM Zastávka u Brna a okolí
Doprava: Na vlastním kole (plánovaná denní dávka je 25 km v sedle)
Cena: 480 Kč
Seznam vybavení: kolo v bezvadném stavu, helmu, oblečení na kolo, svačina, večeře a pití na
cestu, sluneční brýle, kartičku pojišťovny, oblečení na ven i dovnitř a na spaní, přezůvky,
hygiena, šátek, papír a tužka, baterka, oddílové tričko).
Od Antroposu pojedeme v pátek rovnou na kole, takže nebalte zbytečnosti! Jedeme záměrně do
ubytování s postelemi a peřinami. Spacáky, karimatky, ešusy, hrnky atd. tentokrát nechejte doma!
Povinná výbava jízdního kola (jízdní kolo je dobré připravit, ideálně ověřit v servisu…):
· dvě na sobě nezávislé brzdy · zadní červená odrazka nebo reflexní plochy (mohou být i na oblečení) · přední bílá odrazka nebo reflexní plochy (mohou být i na oblečení) · oranžové odrazky na
obou stranách pedálů (mohou být i na botách či jejich blízkosti) · oranžová odrazka v paprscích
předního nebo zadního kola po obou stranách (možné nahradit reflexními plochami na koncích blatníků, bocích kola nebo bocích ráfků) · brašna na kolo (pod rám, sedlo apod.) nebo malý batůžek (na
svačinu / pití) · bunda, lehká/tenká větrovka proti prochladnutí (teplota venku je při jízdě na kole
nižší), přední a zadní světlo a klidně i čelovka (neplánujeme cestu po tmě, takže asi nevyužijeme,
ale pro jistotu, kdyby se nám cesta nečekaně protáhla nebo byla snížená viditenost)
Doporučené vybavení: · zámek na kolo · držák na láhev · cyklistické rukavice (proti otlačeným
dlaním) · náhradní duše · pestré oblečení nebo s reflexními prvky · oblečení spíše přilnavé než
volné · materiál je vhodný z umělých vláken (odvádí pot, neprofoukne tolik), dobrá kombinace je
např. polyesterové (Moira, Klimatex…) a na to bavlněné triko nebo mikina · boty jsou vhodné
sportovní, ale ne z příliš tenké látky nebo moc tenkou podrážkou
Kontakt: Radka Mikušková, tel. 732 811 744, slunicko@stezka.org
Zájemce prosíme o předběžné přihlášení e-mailem do 30. 4. 2018.
Přihlášku odevzdejte na schůzce.

48. PTO Stezka, Údolní 58a, Brno; www.stezka.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na Cyklovíkend 2018
Termín: 4.-6. 5. 2018

Místo: DDM Zastávka u Brna

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:
Kontakt na rodiče – telefon:
Přihlašuji závazně své dítě na tuto akci, souhlasím s výší poplatku.
Dle zdravotních záznamů je dítě schopno zúčastnit se akce.
Podpis rodičů: __________________________

