
OGÓLNOPOLSKI  ZLOT CARAVANINGOWY 

17.05.2013 – 19.05.2013

Miejsce: Klubowy Camping w Ochabach k/Skoczowa
Organizator zapewnia:
- doskonałą zabawę
- udział w konkursach z nagrodami 
- ciepłą i zimną wodę
- podłączenie do prądu 230 V max 800 W
- zabawy taneczne przy ognisku
Organizator prosi:
-   o przywiezienie ze sobą dobrego humoru
-    aby zwierzęta nie biegały samopas, a właściciele sprzątali "niespodzianki" po swoich 

milusińskich
-    aby samochodem po kempingu poruszać się z najwyższą ostrożnością
-    o oszczędne korzystanie z energii elektrycznej
Koszt uczestnictwa: 130.00 zł od załogi (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) dodatkowa osoba 
dorosła - 30.00 zł; załogi zrzeszone w PZM: 120.00 zł (ważna legitymacja).   
Płatne w biurze zlotu.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu 
(odpłatność: 30 zł / doba od  załogi).
Uczestnicy  zlotu  przyjeżdżają  na  własną  odpowiedzialność.  Organizator  nie  ponosi 
odpowiedzialności za straty materialne lub cielesne wyrządzone przez osoby postronne.
Ważne! Istnieje  możliwość zamówienia zestawu  obiadowego przygotowanego przez firmę 
„Uniwar” w niedzielę w cenie 12 zł. 

Trzy zestawy do wyboru:
I  zestaw :  pomidorowa  z  ryżem,  wieprzowina  po  góralsku  z  kapustą  zasmażaną,  

ziemniaki
II zestaw : kapuśniak, kotlet schabowy faszerowany szynką i serem, ziemniaki, surówka
III zestaw : pieczarkowa z makaronem, kotlet drobiowy, ziemniaki, surówka

Sztab Zlotu:
Komandor: Jerzy Bebak
V-ce Kom. ds.bazy Wojciech Podkowik
V-ce Kom.ds.imprez                        Krzysztof Gajda
Kwatermistrz: Kazimierz Filip 
Biuro Zlotu: Irena Bebak, Irena Morawska, Michał Nowiński

oraz członkowie klubu „Jarząbek” z rodzinami.

PROGRAM ZLOTU

17.05.2013 (piątek)
  od godz. 10.00            przyjmowanie załóg

godz. 19.30 uroczyste otwarcie zlotu
godz. 19.45 wieczór taneczny
godz. 1.00 cisza nocna

18.05.2013 (sobota)
godz.   9.00 kiermasze firmowe : Euro-Mot Żory, Jagodex; KGW i in.)
godz.   9.00 spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej w Cieszynie
godz.  10.00 Motocykliści Klubu WRM MC Poland Jastrzębie-Zdrój
godz. 10.15 konkurs dla młodszej młodzieży - do lat 10  
godz. 10.15 mini-maraton dla młodzieży powyżej 10 lat o puchar              

Przewodniczącego Głównej Komisji Caravaningu PZM

godz. 11.00-12.30  maraton rodzinny o puchar Prezydenta Miasta 
Jastrzębie-Zdrój 

godz. 12.30-13.15 przerwa obiadowa – posiłek przygotowany przez 
organizatora

godz. 15.00 warsztaty „Joga solo i w  duecie”
godz. 16.00 turniej siatkówki o puchar  Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Skoczowa 
tenisa stołowego o puchar Prezesa KMG „Jarząbek”

godz. 20.00 rozdanie pucharów i nagród
godz. 20.45 wieczór taneczny

   godz.   0.00 cisza nocna

19.05.2013 (niedziela)
godz. 9.45-12.15 wyjazd autokarem na pływalnię "Delfin" w  Skoczowie 

( 15/os./2 godz.)
           

godz. 9.00 -12.00  międzyklubowy  turniej  na kręgielni w  Skoczowie 
o puchar  Burmistrza Skoczowa (dojazd autokarem)

             
               godz. 10.00 spacer do Dream Parku w  Ochabach

(zgłoszenia i opłaty w biurze zlotu)
godz. 14.00 uroczyste zakończenie zlotu

           UWAGA!
               Zgłoszenia  do uczestnictwa w zlocie  telefonicznie, pisemnie lub e-mailem  do 

dnia 12.05.2013 przyjmuje kol.: Jerzy Bebak ul. Małopolska 93/3 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
               e-mail:  jerzybebak@op.pl      tel. 503 735 347
               (decyduje kolejność zgłoszeń)



Nasi dobrodzieje.      

17-19.05.2013
 OGÓLNOPOLSKI  ZLOT CARAVANINGOWY

Patronat honorowy:
Prezydent Jastrzębia-Zdroju-Pan Marian Janecki

Burmistrz Skoczowa -Pani Janina Żagan
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Pan Tadeusz Koniarczyk

Patronat medialny:

   

http://www.camping.ochaby.prv.pl/
http://www.camping.ochaby.prv.pl/
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