just enjoy
Kdy: 8. – 10. 6. 2018, začátek v Ostravě okolo 17h, konec v neděli odpoledne
Kde: akce se koná v rámci Moravskoslezského kraje
Pro koho: pro všechny ve věku 15 - 19 let (případné výjimky se řeší individuálně)
O co jde: Značnou část skoro letní akce JUTST DO IT – just enjoy zažiješ ze sedla kola. Nemusíš se bát
žádných extrémních výkonů, za celý víkend najedeme do 150 km. Krom cyklo části, se můžeš těšit na
netradiční koupačku či další zážitky jejichž náplň alespoň prozatím necháme tajemstvím.
Cena: 350 Kč (150,- záloha + 200,- které zaplatíš na samotné akci)
Co s sebou: Pro účast na akci budeš potřebovat kolo, na kterém jsi schopen překonat max. 150 kilometrů
(za celý víkend). Pokud kolo nemáš, je možno nějaké půjčit po předchozí domluvě v Don Boscu. Další
potřebné vybavení  viz podrobnější instrukce, které dorazí v čas každému úspěšně registrovanému
Přihlašování: pro přihlášení prosím vyplň tento přihlašovací formulář

https://goo.gl/forms/SS51TgklnihSmnG73 + nezapomeň odevzdat 150,- zálohu.
Rádi bychom zdůraznili, že pro úspěšnou registraci je potřeba nejenom správně vyplněný přihlašovací
formulář ale také odevzdání 150,- zálohy!  Akce se koná pouze, pokud se do 17. 5. 2018 přihlásí 12 - 20
účastníků!
Zálohu zašli na účet: 2300400056/2010, do zprávy pro příjemce uveď své jméno a příjmení. Částku je také možno předat osobně Jakubovi
Macoškovi, popřípadě nechat mu ji na vrátnici s jasnou poznámkou od koho a komu jsou peníze adresovány. V případě nezaplacení
účastnického poplatku je registrace neplatná. Pokud se rozhodneš ze své účasti na akci po 17. 5. 2018 odstoupit, 150 Kč propadne a bude
využito na akci JUST DO IT, nehledě na tvou neúčast.
Potvrzení registrace ti bude zasláno na mail až po úspěšném obdržení jak přihlašovacího formuláře, tak účastnického poplatku. Do té doby ti
místo na akci garantovat bohužel nemůžeme. Přihlašuj se a zaplať nejpozději do 17. 5. 2018, pak bude z technických důvodů přihlašování
uzavřeno.

Již teď se těšíme na brzké shledání.
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