Klub LOGICI Tábor pořádá

Víkendy na kolech 2009/II
podrobné informace pro přihlášené a zájemce
Tradiční výlet na kolech se uskuteční podle plánu ve dnech 13. a 14. června 2009.
Sraz je v 8:30 na Náměstí Mikuláše z Husi (Staré město) u kašny. Akce je dvoudenní
s přespáním pod stany, střechou či širákem dle počasí. Celý víkend je plánován jako jakési
protocyklo a účastníkům bude předestřen systém vedení a organizace letního cyklistického
tábora CYKLO 2009/I. Akce stojí 200 Kč (pro členy klubu sleva 50 Kč), které budou
vybrány při zahájení akce (z těchto peněz jsou hrazeny pouze potraviny a nezbytný servis –
např. doprava stanů). Připraven je bohatý program soutěží a závodů, ve kterých může každý
vyhrát hodnotné (a často i chutné ceny). Návrat předpokládáme v neděli navečer do cca 20
hodiny.
Doporučené vybavení:
1. Jízdní kolo - schopné jízdy (na výletě bude kontrolováno povinné vybavení)
doporučuji přední a zadní kolo, nahuštěné duše s plášti, nosič zavazadel na
věci (brašny), cykloláhev, blatníky a podobné užitečné věci, jako světla atd.
2. Cyklista - osoba jízdní kolo obsluhující

Doporučené vybavení cyklisty na cestu

Vhodné oblečení (+ oblečení náhradní, aby cyklista nebyl změnou počasí

zaskočen a posléze například promočen, rozfoukán či omrznut). Dále oblečení
na večer k ohni, popřípadě na hry - šusťáková souprava nebo teplákovka. Šátek.

Něco málo (přiměřeně) energeticky vydatných potravin na první den –

nevhodné jsou zejména příliš rychle se kazící potraviny jako jsou rybí saláty,
řízky či pečená holoubata. Mějte na paměti, že po čtyřech hodinách v brašnách
se potraviny tohoto typu cítí poněkud zapařeně, zeleně a nezdravě. S podivem
je, že i od takovýchto napohled nejedlých dobrot se děti, potažmo LOGICI,
neradi a s velkým úsilím (ostatních) odtrhávají a i na poslední chvíli se
pokoušejí ukořistit alespoň kousek řízečku od maminky. Pro nešťastné, kteří si
svou večer pečlivě připravenou svačinku snad zapomenou doma, či snědí na
první zastávce bude v cíli připraveno malé (či větší) občerstvení (nejen chléb
a sůl).

Dostatek tekutin - cca. 1 – 2 litry, neslazené (tzn. ne
coca-colu a podobné vymoženosti moderního
světa - stačí voda s trochou citrónu atd.)

Spacák s karimatkou - vše si povezete stejně jako
při putovní části CYKLA.

CYKLISTICKOU PŘILBU - pokud je účastníkovi

méně než 15 let = POVINNĚ, jinak volitelně - doporučuje se. Jinak doporučuji
jinou pokrývku hlavy - čepici, šátek...

Upozornění: Pro osoby přihlášené na CYKLO 2009/I je účast POVINNÁ.
A na omluvy nebude tentokrát brán zřetel!
Trasa:
Je utajovanou skutečností, dle potřeby se může změnit.
Počasí:
Bude...
Doufejme...
Nepříliš deštivé...
Alébrž k cyklistice vhodné...

FAQ na další stránce

FAQ neboli nejčastější otázky:
1. Kde se můžu na cokoli zeptat?
− Na informacích tedy na tel. 777 263 560 (večer) či lépe pomocí e-mailu:
JHS@logici.net.
2. Co v případě, že bude silně pršet, sněžit, mrznout nebo se bude jinak projevovat
nepřízeň počasí?
− Domluvíme se na místě srazu, pro přespolní telefonicky.
3. Když já nevím jestli to zvládnu.
− Zvládneš! Pro účastníky CYKLA je to jediná možnost, jak odhalit jejich
případné indispozice, které by měli dohnat. Ovšem v žádném případě se
nejedná o cyklistický závod, ale o pohodový výlet, při kterém se nikam
neženeme. ☺
4. Když mě se nechce.
− Chtít se ti nemusí, ale nevíš o co přicházíš. Samozřejmě můžeš ležet doma
u televize, nebo se věnovat jiným bohulibým činnostem, jako například
uklízení, nebo učení se. To ti ovšem nepřinese ani desetinu toho, co náše
akce.
A pro rodiče:
1. A kdo je tam bude hlídat, krotit a starat se o ně (resp. za ně ručit)?
− Dozor zajišťují naši vedoucí, kteří mají s takovými to akcemi již své (nemalé) zkušenosti. Podstatné je,
že se děti seznámí s kolektivem vedení letního soustředění a vybudují si vazby na ostatní (čímž odpadá další seznamování
na místě). V průběhu víkendů projdou testem z pravidel silničního provozu a budou náležitě poučeni o chování na silnici,
aby se předešlo problémům na CYKLU. Zároveň bude prověřena i jejich fyzická kondice.

v sobotu se těší
Jan Honza Šedivý (JHŠ)
gestor akce
Prosíme rodiče účastníků mladších 18 let o vyplnění této přihlášky. Děkujeme. Ostatní vyplní osobně.
Účastníci Cykla přineste přihlášku na sraz. Pokud nejedete na CYKLO 09/I, pak mi svou účast potvrďte na tel.:
777 263 560, či lépe pomocí mailu: JHS@logici.net. Přihlášku doručte mně (stačí vhodit do schránky Klokotská
115, 390 01 Tábor – staré město, 3. dům nalevo od náměstí směrem ke Kotnovu) nejpozději do 7. 6. 2008
(později po osobní domluvě telefonicky, či e-mailem)!

-------------------------------  ------------------------------------  ----------------------------------

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji závazně svého syna / svou dceru
_____________________________________________________ (jméno a příjmení účastníka)
bytem v _____________________________________________________________________,
tel.: ____________________________.
Na akci Klubu LOGICI Tábor Víkendy na kolech 2009/II ve dnech 13. – 14. 6. 2009.
V případě problémů budu k zastižení na telefonním čísle
a) výše uvedeném
b) následujícím (nejlépe mobil): ____________________________
Účastníka si vyzvednu v neděli po návratu na Nám. Mikuláše z Husi: ANO / NE-pojede domů sám/a
Poznámky – zdravotní problémy atd.:

Datum:______________________

Podpis zák. zást.: _______________________________

