Vážení členové a nečlenové,

GAZ KLUB ČR si Vás dovoluje pozvat na

20. letní sraz GAZ klubu ČR,
který se koná ve dnech 21. – 23. srpna 2020
Místo: Průmyslový areál Hodovíz, Hvozd, 331 01
https://goo.gl/maps/txYnVzGYfpuMiJsGA
https://mapy.cz/s/lovudutaso
Popis příjezdu: Na silnici Plzeň – Manětín, před obcí Vladměřice vpravo v lese objekt
bývalých Lidových Milicí. Na vratech cedule GAZ KLUB ČR.
Účastnický poplatek:
Zdarma pro členy GKČR, kteří mají pro rok 2020 zaplaceny příspěvky!!!! Kdo nebude mít
v době konání srazu zaplaceny příspěvky, platí pro něj platby, viz níže!!! Platí pro vůz,
šoféra, jednu další dospělou osobu a děti do 18 let. Další dospělé osoby platí 200 Kč.
Pro nečleny je poplatek 300,- Kč/vůz + 200,- Kč/osoba (děti 100 Kč)
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto parkování v objektu, poplatek za ubytování
osob ve stanu, poplatek za stan nebo karavan, náklady spojené se spanilou jízdou a
návštěva pivovaru a zámku Chyše, menší občerstvení.
Ubytování:
Ubytování ve stanech a karavanech a ve vozidlech je hrazeno z účastnického poplatku.
Elektrická přípojka je k dispozici a je v ceně účastnického poplatku.
Možnost zajištění ubytování v penzionu 8km od místa akce, Manětín, paní Mašková
Klárka – 602 180 890, každý si zajišťuje a hradí sám.
Vyplněnou přihlášku, které je třetím listem této pozvánky, zasílejte na email:
prihlasky@ltusmrku.cz nejpozději do 31. července 2020. V případě možno poštou na
adresu: WESTEL spol. s r.o., Skladová 623/17, 326 00 Plzeň
Bez zaslané přihlášky nebudete vpuštěni do uzavřeného areálu!!!!!!!! Jedná se o
uzavřený areál a bez zaslané přihlášky předem, opravdu nebudete vpuštěni!
Předběžný program:
21. srpna, pátek
15:00 – 21:30 – příjezd účastníků
vlastní zábava za popíjení zlatavého moku, účast na večerní zábavě apod.
18:00 ochutnávka vín Lahofer a Hanzel, www.lahofer.cz
22. srpna, sobota
09:00 – oživování lidí a strojů
10:30 – odjezd kolony na spanilou jízdu okolím
11:30 – 15:00 prohlídka zámku, pivovaru Chyše, raut, www.chyse.com
15:00 – odjezd do kempu
19:00 – řádná valná hromada
20:00 – diskuze s vedením a ostatními členy klubu, náměty, připomínky, zábava
23. srpna, neděle
10:00 – dospávání a ukončení letního srazu.

Součástí pozvánky na 20. letní sraz je i pozvánka na
řádnou valnou hromadu GAZ KLUBu ČR, která se uskuteční
dne 22.srpna 2020 od 19:00 hod v Průmyslovém areálu
Hodovíz, Hvozd 331 01.

Po celou dobu srazu je zajištěna v areálu voda, elektřina, WC TOITOI, sprcha.
Pití a jídlo je též v dostatečné míře k dispozici
V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici na:
kuskav@westel.cz, obchod@gazklub.cz
tel.: 602 219 591
Děkuji a těším se na setkání s Vámi……
Kuška Vlastimil
GAZ KLUB ČR

Přihláška na 20. sraz GAZ KLUBu ČR, 21. srpna – 23. srpna 2020,
Hodovíz
• Jméno, příjmení:
• Počet osob:
• Příjezd

pátek / sobota

• Vozidlo:
• Telefonní a emailový kontakt:

• Chci se zúčastnit ochutnávky vín v pátek 21.8.2020 18:00 hod
Ano / Ne
• Chci se zúčastnit prohlídky zámku Chyše www.chyse.com
Ano / Ne
• Chci se zúčastnit prohlídky pivovaru Chyše www.chyse.com
Ano / Ne
Nehodící se, škrtněte
Vyplněnou přihlášku zasílejte na email: prihlasky@ltusmrku.cz nejpozději
do 31. července 2020.
Kolegyně Vám emailem potvrdí doručení přihlášky.
V případě možno zaslat poštou na adresu: WESTEL spol. s r.o., Skladová 623/17,
326 00 Plzeň
Bez zaslané přihlášky nebudete vpuštěni do uzavřeného areálu!!!!!!!!

Podpis:

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

