Team Doolittle
ve spolupráci s

ZKO Ratenice - KK Simire
srdečně zvou na
ZKOUŠKY OBEDINECE
dle ZŘ OC + zkoušky „na nečisto“
Datum:
Místo:

18.5.2013
ZKO Ratenice – Simire

Rozhodčí:
Steward:

Lucia Stemmerová
Bára Potůčková

Uzávěrka: 15.5.2013 (nebo po naplnění kapacity)
Poplatky: člen klubu OC 300,- za tým;
nečlen klubu OC 450,-Kč
Platby: bankovním převodem na účet č.:
670100-2206311284/6210 (mBank),
var.s. 20130518

Otevírané třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3
Garant akce: Kracíková Vilemína
o e-mail: voodashek@ovi.com
o tel:
607-207-701

Máte zájem?
Stačí pro to udělat pár jednoduchých kliků myšítkem:o)
Přihlášky: Jasně a srozumitelně přes formulář:
https://docs.google.com/forms/d/1a81CCR-C_WqSAme7JNO-OKhw-uz1xtSznpy6yL_Ap-4/viewform

Minimum účastníka
Po dobu semináře bude v provozu vytápěná, prostorná klubovna s kantýnou, která disponuje studenou a teplou
vodou, sprchou a WC.
V případě zájmu o teplý oběd (= plnohodnotnou porci) je třeba toto předem uvést v přihlášce, nic předem neplatíte,
ale vyvarujete se tak tomu, že se na vás třeba nedostane.
Pokud s sebou budete brát pejsky, pamatujte na jejich ustájení - vezměte jim boudičky, případně klece, aby měli svůj
klid. Je samozřejmým předpokladem, že venčit je budete MIMO areál ZKO Ratenice Simire. Pejskové musí být klinicky
zdraví a v imunitě proti psím nemocem .
Dobrou náladu s sebou!

Popis cesty
Obec RATENICE (2km od Peček, 10km od Poděbrad, 15km od Kolína, 5km od dálnice D11 - sjezd 35). ZKO je
dostupné autem, busem, vlakem (nádraží Pečky či Cerhenice vzdálené 2,5km) http://simire.wbs.cz/mapy.jpg
Pro motoristy je k dispozici parkoviště přímo v areálu (40-50míst).
Od Poděbrad a z dálnice D11 - pojedete směr na Pečky, projedete obec Vrbová Lhota, na konci odbočíte vlevo na
Ratenice. V Ratenicích dojedete na náves - křižovatka T, dáte se do leva (směr Cerhenice) a hned za hospodou znovu
do leva (je tu omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku :-)
Od Cerhenic - přijedete do obce Ratenice, před návsí se dáte do prava (ne až na návsi , to už je směr Vrbová Lhota)
je tu omezení 20km, po 200m do leva a jste na cvičáku :-)
Od Peček - přijedete do obce Ratenice směr na Cerhenice, náves projedete rovně a hned za hospodou do leva (je tu
omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku :-)

