
 

 

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ AKCE! 
 

 Nemůžete se dočkat jara a již nyní  si plánujete, kam pojedete s karavanem, až se přijde jaro?  
 Chcete se setkat s přáteli karavanisty nebo hledáte místo pro společné setkání  členů vašeho klubu? 
 Chcete strávit 3 dny v pěkném prostředí  Beskyd  za  mimořádně nízkou cenu pobytu? 
 Chcete a v klidu prohlédnout Rožnov a navštívit zahájení hlavní sezony Valašského muzea v přírodě? 

 
 

 

Camping Club Rožnov a Camp Sport Vás zve na: 
 

 

Termín:   15.5. – 17.5.2009 

Místo konání:  Camp Sport, Rožnov p.R. 
 

 
 
Rádi bychom uspořádali pravidelné jarní setkání lidí, kteří propadli vášni nazvané karavaning. 
Rádi mezi námi přivítáme členy karavan klubů i neorganizované karavanisty. 
 
Účastnický poplatek:  250.-Kč za posádku a noc. Tato částka představuje 50% slevu proti ceníkovým cenám 
campingu a platí jen pro tuto akci. V tomto  poplatku je zahrnuto: umístění auta + karavanu (obytného auta) + 2 
dospělé osoby + 2 děti do 15 let (nebo  3.dospělá osoba)+ elektrická přípojka. 
 
Program:  Při tomto setkání nebude organizován společný program, každý si může vybrat z bohaté nabídky využití 
volného času podle nabídky kterou najdete  na  stránkách www.roznov.cz/down/den_roznov.pdf. Přítomní místní 
pořadatelé Vám nejlépe poradí kam se podívat.  
 

Camp Sport: se rozprostírá na ploše 4 ha. Na této ploše je 150 míst pro 
umístění stanů či karavanů s možností připojení na elektrickou síť o napětí 220 
V. Zhruba polovina kempu se nachází pod vzrostlými stromy, které zajišťují 
celodenní stín. Součástí campu je budova sociálního zařízení s umyvárnami, WC, 
kuchyňkou a prádelnou. Pro míčové hry slouží prostor se sítí na volejbal. Stolní 
tenis lze hrát na betonových stolech. U ohniště je možnost grilování.  

Pokud návštěvníci nepoužijí vlastní stany nebo karavan, mohou si zakoupit ubytování v chatách. 
Pro vlastníky navigace uvádíme GPS souřadnice Campu Sport :  49°27'55.342"N, 18°9'42.091"E 
 
Stravování: Ve vzdálenosti do 300m od campu je celkem 7 restaurací, od bufetu až po **** restauraci. 

 

Přihlášky: zasílejte E-Mailem na adresu campingclubroznov@seznam.cz, nebo telefonicky na +420604528437 

nejpozději  do 12.5.2009. V přihlášce uveďte jméno, bydliště, počet osob, karavan nebo obytný automobil, 
klubovou příslušnost (není podmínkou) a vaši E-Mailovou adresu. 
 
Seznam přihlášených účastníků bude průběžně zveřejňován na našich webových stránkách 
www.campingclubroznov.cz 
 
Na shledání s Vámi se těší členové: 
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