130 let SOKOLA ČESKÝ DUB
Odbor turistiky

T.J. SOKOL Český Dub
pořádá

XXXIX. ročník turistického pochodu

Krajem Karoliny Světlé

12. 5. 2018

Datum konání :

sobota

Trasy :

8, 14, 16, 18, 23, 30 km, 8 km pro vozíčkáře

Místo prezentace :

sokolovna Český Dub (náměstí)

Prezentace :

trasy 23 a 30 km ........ 7:00 - 9:00 hod.
16 a 18 km ........ 7:30 -12:00 hod.
8 a 14 km ........ 8:00 -13:00 hod.

Start :

průběžný od 7:00 do 13:00 hod.

Cíl :

sokolovna Český Dub do 18:00 hod.
zde každý účastník obdrží diplom a sladký suvenýr

Startovné :

děti do 15 let
ostatní

Občerstvení :

na trase opékání uzenin, čaj zdarma, limo, pivo
v cíli čaj, zákusek, limo, pivo, gulášek

Ubytování :

v prostorách sokolovny Český Dub ve spacáku
nebo v ubytovně sokolovny – nutno objednat předem

Doprava :

Autobusy ČSAD
- z Liberce přes Ještěd: 7: 10, 8:10 hod.
- z Liberce přes Hodkovice n.M.: 8:40 hod.
- do Liberce přes Ještěd: 12:40, 16:40 hod.
- do Liberce přes Hodkovice n.M.: 13:30, 17:30, 19: 40 hod.

Jiné :

- účastníci startují na vlastní náklady a nebezpečí
- děti do 15 let v doprovodu dospělých

Informace:

20, - Kč
30, - Kč

Škoda Libor, e-mail: skoda.cdub@seznam.cz
Tel.: 728 060 020
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MÍSTA KONTROL BUDOU OZNAČENA V PLÁNU A POPISU TRATĚ,
KTERÝ OBDRŽÍ KAŽDÝ ÚČASTNÍK PŘI PREZENTACI.
A co víc ?
- v sokolovně bude výstava 130 LET SOKOLA ČESKÝ DUB
- na kontrole v lomu bude hrát u ohně při opékání uzenin country kapela
- můžete zkusit své golfové schopnosti
- všichni jste zváni do Podještědského muzea v Českém Dubu

Pochod je pořádán za podpory Města Český Dub.
T.J. SOKOL Český Dub děkuje za všechny turisty touto cestou
sponzorům za pomoc při zajištění zdárného průběhu celého pochodu:

- marketingové a firemní poradenství

CDS holding s.r.o. Č. Dub
- prodej a servis vozů ROVER a LAND ROVER

- škola golfu pro začátečníky i pokročilé, golfové kempy

Všem na cestu přejeme hodně sluníčka

a příjemných zážitků.

