Motto Srazu:

Program

Fiatmareaklub není jen o
autech, je to forma životního
stylu.

Stravování

Registrace: __250_- Kč posádka .

V pátek jsou zajištěny večeře.
V sobotu jsou zajištěny snídaně, obědy i

Vítáme vás všechny a jsme velmi rádi, večeře dle objednávek, plus minutky.
ţe jste přijeli na

Čtvrtek

V neděli jsou zajištěny snídaně.

10. jubilejní
Celoklubový






Mezinárodní sraz
Fiatmareaklubu
v
Autokempu
Stráţnice
Který se koná ve dnech:

4. – 6. září 2009
Připravili jsme pro vás program, který je
zcela odlišný od předešlých srazů.
Nejen že se po prázdninách opět setkáte se
svými kamarády, starými i novými tvářemi,
s nimiž můžete probrat všechny starosti i
radosti, které se týkají nejen vašich
čtyřkolých miláčků, můžete ochutnat i
burčák, vyráběný vinaři v té nejlepší kvalitě
v okolních sklépcích – přímo v kempu je
zajištěn stánek s burčákem.
Zažijete i spoustu překvapení v různých
soutěžích, které jsou určeny pro děti , ale i
pro dospělé.

V
průběhu
celého
dne registrace.
Ubytování a objednávky stravy na recepci a
v místě registrace.
Osobní volno,
diskuze, zpěv a pohoda, grilování a popíjení
nejen burčáku .

Otevírací doba restaurace:
Pátek 17.30 – 24.00 hod.
Sobota 07.30 – 24.00 hod.
Neděle 08.00 – 10.00 hod.
Otevírací doba bufetu:
Pátek
15.00 – 22.00 hod.
Sobota 13.00 – 23.00 hod. podle zájmu
Neděle
zavřeno

Jídelní lístek v době konání Srazu

Snídaně
Sobota: od 7.30 do 9.00 hod.
Neděle: od 8.00 do 9.30 hod.
Nabídka So + Ne:
Máslo
Džem
med
sýr Smetanito
50g šunkový salám
50g sýr Eidam
100g párky s hořčicí
2ks Míchaná vejce na cibulce
3ks Míchaná vejce na cibulce
Rohlík
Bagetka

6,6,6,7,22,22,30,28,39,3,7,-

Oběd
Sobota: od 12.00 do 14.00 hod.
Nabídka:

Také se zúčastníte v České Hovězí vývar s těstovinou
15,Republice zatím prvního pokusu o 100g Hovězí maso, Rajská omáčka, knedlík
88,Zápis do knihy rekordů v počtu
zúčastněných
vozů 100g Strážnický verbuňk, brambory 82,……..…FIAT MAREA………..…
Bude to víkend plný her a soutěží, bojů o
body i o ceny, také vás čeká velmi bohatá
tombola postavená úplně jinak, než jste byli
doposud zvyklí.
Celý sraz bude ukončen sobotním
ohňostrojem s hudebním doprovodem.

Organizátoři

100g Vepřová plec na žampionech, rýže
76,Minutky dle nabídky

Večeře
Pátek: od 17.30 do 19.30 hod.
Sobota: od 18,30 do 20,00hod
Minutky
100g Smažený sýr
150g Smaž. vepřový řízek
150g Smaž. kuřecí řízek
150gAmer. brambory
150g Hranolky

(V ceně jsou zahrnuty náklady spojené
s přímou organizací srazu, zejména na
zápis rekordu, samolepky, banner, ceny
do tomboly a soutěţí, závěrečný ohňostroj
a další)

60,82,77,37,33,-

Sobota:
100g Vídeňský guláš, knedlík cca
82,Je nutné dodržet termíny vydávání
hotových jídel, neboť mimo tuto dobu se
budou vařit pouze minutky.

Pátek
V
průběhu
celého
dne
registrace
Ubytování a objednávky stravy na recepci a
v místě registrace.
Osobní volno,
diskuze, zpěv a pohoda, grilování a popíjení
nejen burčáku .
17.00 - Soutěž o Putovní pohár
Mareaklubu v PRAPINGPONGU
17.30 - 19.30 Výdej objednaných večeří
19.30 -21,30 Lampionový průvod spojený s
dobrodružstvím – PUTOVÁNÍ ZA VÍLOU
MAREANOU – zakončený nejen dětskou
diskotékou - Děti musí mít vlastní
lampiony
21.30 - … VOLNÁ ZÁBAVA

Sobota
Ubytování a objednávky stravy na recepci a
v místě registrace.
7.30 - 9.00 Snídaně, dle objednávek
9.00 - 10.00 Příprava na Společné focení
na protějším tábořišti

10.00 - 11.00 Společné focení –
pokus o rekord v počtu seřazených
Mareí
10.00 - 12.00 Dopolední program pro děti,
předváděcí akce partnerů
11.00 - 11.30 Společné sázení stromku
12.00 - 14.00 Oběd, dle objednávek
12.00 - Zahájení prodeje losů do tomboly –
cena losů -__5___kč
14.00 - 18.00 Odpolední hra pro děti i
dospělé - "Velký boj o poklad královny
Bimbovky"
16.00 - 16.30 Občerstvení pro soutěžící děti
– zařazené do programu hry. Pro dospělé
občerstvení z vlastních zásob.
18.00 - 18.30 Viděl jsem ducha - zábavná
hra
18.30 - 20.00 Večeře, dle objednávek
Vyzvednutí výher v tombole - losy přímé
výhry
19.00 - Velký táborák spojený s hrou
klubových muzikantů
20.00 - 20.30 Vylosování výherních losů
tomboly
21.00 - 21.30 Slavnostní závěrečný
ohňostroj s hudebním doprovodem

Neděle
8.00 – 9.30 Snídaně ,kdo si co objednal
Úklid chatek a odjezd domů

Družstvo, které první dovrší 20 bodů,
vyhrává set. Set je možné předčasně ukončit
Prodej losů - sobota od 12.00 hod. strhnutím bederních roušek soupeře. Bederní
Cena: 5 Kč za 1 ks.
roušky se smí strhávat až v průběhu hry,
Losy se budou prodávat pouze těm , kteří nikoli při vybírání hracích nástrojů. Při
budou mít u sebe registrační kartičku pokusu o stržení bederní roušky soupeře je
(badge), abychom zabránili náhodným možno překročit na soupeřovu půlku hřiště
kolemjdoucím získat úţasné ceny určené pouze o 2 kroky.
jen pro vás.
Hra probíhá bez středové síťky. Míček smí
Tombola na 10. jubilejním srazu je řešena dopadnout 3× na libovolnou plochu, než
systémem losů, a to:
musí být odehrán soupeřem. Ovšem
 losy, které postupují do závěrečného nejpozději druhý odraz míčku musí
slosování (sobota večer u táboráku)
proběhnout na soupeřově půlce stolu. Každý
Ve slosování je více neţ 10 hlavních cen – stůl bude mít svého rozhodčího, jehož
např.
rozhodnutí je svaté a pod pohrůžkou rány
dalekohledy,antiradar,meteorologické
kyjem do hlavy proti němu není odvolání.
stanice a další
 losy, které vyhrávají přímou výhru – Adec a Dýzl, hlavní organizátoři
ve slosování je více neţ 100 cen (výdej s poţehnáním Jejího veličenstva královny
sobota 18.30 - 20.00 hod.)
- Ve Bimbovky I., z Boţí milosti královny
slosování je více než 100 malých cen
 losy nevýherní - I když nevyhrajete, Pravidla dalších her si můţete přečíst na
určitě se pobavíte.
jiném formuláři, který jste dostali
v úvodní tašce.

Tombola

Pravidla her, kterých se můţete
Nabídka Knihy rekordů .
zúčastnit na srazu:
Pátek:
Soutěţ o Putovní pohár Mareaklubu v
PRAPINGPONGU
Pravidla soutěţe :
Prapinpong je základem hry, ze které
postupem času Číňané vyvinuli pinpong
takový, jaký známe v dnešní podobě.
Organizátorům srazu se ovšem podařilo
podrobnými archeologickými průzkumy v
okolí Strážnice zjistit, že tato hra se hrála již
v
pravěku
na
území
dnešního
Jihomoravského království. Rádi bychom
vás s touto hrou seznámili v podobě, v jaké ji
hrávali naši předci.
Věnujte prosím pozornost následujícím
pravidlům, která jsme pro vás vydolovali z
propadliště času:
Hra probíhá u pinpongových stolů, u
každého stolu hrají 2 dvojice. Každá klika
může přihlásit libovolný počet soutěžních
dvojic. Hra pro každý ze stolů začíná
oblečením povinného úboru, tzv. bederní
roušky (dodají pořadatelé) a nástupem na
startovní čáru. Bederní roušku je možno mít
oblečenou i na oděvu, musí být ovšem vždy
jako vrchní díl oděvu. Hráč, který ztratí nebo
přijde o bederní roušku, nesmí dohrát
rozehraný set. Pro další set dostane roušku
novou. Pokud přijdou o bederní roušku oba
hráči ze stejného družstva, druhé družstvo
vyhrává rozehraný set.
Po oblečení do předepsaného oděvu,
nastoupí hráči na startovní čáru a po signálu
se rozeběhnou k místu, kde jsou uloženy
hrací pálky. Po vybrání nejvhodnějšího
nástroje začíná samotná hra. Hra se hraje na
2 vítězné sety, každý set se hraje do dovršení
15ti bodů. Vítězný set musí být odehrán
rozdílem minimálně 2 bodů, pokud tomu tak
nebude, prodlužuje se až do maximálně 20ti.

Pro všechny, kdož se budou účastnit pokusu
o rekord v co největším počtu aut zn. Fiat
marea na jednom místě v případě jeho
vytvoření je připravena nabídka druhého
vydání Knihy rekordů II a vyznačeným
zápisem toto rekordu spolu se jménem
účastníka tohoto rekordu a to za pouhých
399,- Kč + poštovné. Proto neváhejte a
využijte
tuto
jedinečnou
a
již
neopakovatelnou možnost
Při společném focení bude zajištěna asi 10
metrů vysoká plošina se ţebříkem, za
které můţete pořídit fotografie našich
miláčků.
POZOR
NA
DODRŢOVÁNÍ
BEZPEČNOSTI
PŘI
POUŢÍVÁNÍ
PLOŠINY.
Sponzoři Srazu
Partneři a sponzoři Srazu
Město Stráţnice – sponzor dárkových
předmětů.
Radio JIH - Mediální partner
Hodonínský deník - Mediální partner
Auto Sedlák - sponzor části tomboly
Community
Dancers
Brno
spolupořádající společnost
Jan Marčan - výroba atrakcí
Cejl-on - Sponzor občerstvení pro děti
Oční studio Aleš Ţejdl, - Sponzor části
tomboly
Maximka - Hana Bůţková - Sponzor části
dětského programu
Autobazar Bukáček - Sponzor dárků do
tašek

Závazná pravidla
Zde jsou informace o pravidlech,
která platí pro všechny účastníky
srazu.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Protože se jedná o poměrně malý,
ale útulný kemp, bude nutné
dodržovat nejvyšší povolenou
rychlost 15 km/h. Je přísně
zakázáno řídit motorové vozidlo
pod vlivem alkoholu či jiných
omamných látek.
Všichni účastníci se akce účastní
na vlastní nebezpečí.
Pořadatel ani správce kempu
neodpovídá za jakékoliv škody a
újmy, které si přivodí nebo se
stanou účastníku akce
Každý, kdo se bude chtít zúčastnit
připravovaného programu, ať už je
to pokus o rekord, tombola, nebo
různé soutěže pro děti i dospělé,
musí
být
zaregistrován
při
prezentaci a musí mít zaplaceno
startovné 250,- kč.
Všichni musí nosit viditelně
vizitky, připíchnuté na vrchní části
oděvu. Toto neplatí pro děti mladší
7 let. Je to z toho důvodu,
abychom se navzájem více poznali
a věděli, jak se jmenujeme.
Na stanoviště, kde bude probíhat
společné focení a pokus o rekord,
bude vpuštěno každé vozidlo, které
má za oknem registrační kartu,
kterou získá při prezentaci.

