TELOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL GAJARY

CCC TJ SOKOL GAJARY VÁS POZÝVA:
Na 1.májový „Sokolský zraz a Odomykanie vody“ na rieke Morava
2018 - bývalý prechod do Rakúska v termíne:

27.4.2018 – 1.5.2018
Propozície :
 Oficiálny príchod od piatku 27.4.2018, možnosť aj skôr
 Občerstvenie po celú dobu zrazu
 Symbolické vložné 10 eur/posádka na celú dobu (v cene cigánska a nápoj podľa výberu).
 Státie „nadivoko“... úžitková voda k dispozícii, pitná voda sa dá načerpať po dohode
v Sokolovni (hromadne)
Program:
Piatok 27.04.2018 - príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia privítanie,
večer posedenie pri táboráku, opekanie
Sobota 28.04.2018 – doobeda od 9:00 hod. organizovaný cyklo výlet Cykloklubu Gajary
cca 25 km, zdobenie karavanov, príprava na prvomájový retro sprievod, 11:00 otvorenie
Pumptrackového areálu v obci za účasti Predsedu a zástupcov BSK, Starostu obce
Gajary, cca 11:20 slávnostné otvorenie novej cesty, od 11:45 hod. stavanie Mája,
príhovor z tribúny, retro sprievod, odomykanie vody vodníkom za účasti bratov
Hochschornerovcov – olympijských víťazov, majstrov sveta vo vodnom slalome
a následný splav rieky. Účastníci pochodu, pripravte si transparenty, dobové kostýmy,
vlajočky a mávatká. Občerstvenie v podobe cigánskych, guľášu, langošov, piva, kofoly,...
večer posedenie pri ohni s hudbou, opekanie
Nedeľa 29.4.2018 – splavovanie rieky, voľný program, večer posedenie pri ohni
Pondelok 30.4.2018 – voľný program, možnosť návštevy akcie „Stavanie Mája“ v obci
Gajary poobede s programom a občerstvením
Utorok 1.5.2018 - 1.májové Malacky – možnosť návštevy podujatia organizovaného mestom
Malacky s bohatým sprievodným programom. Ukončenie zrazu a odchod účastníkov
Propozície splavovania:
 Splav vlastnými, alebo sokolskými plavidlami... (sobota – nedeľa)
 Dovoz účastníkov zo splavu mikrobusom aj s člnmi
Ostatné informácie:
 Prvomájová atmosféra (retro sprievod, mávatká, hudba)... Vítané vlastné retrooblečenie
a mávatká (transparenty)...
 Možné cyklovýlety a iné športové aktvity, výlety do okolia, Rakúska...
 Mapka príjazdu z Malaciek: https://goo.gl/maps/u44l7
 Vhodné sa prihlásiť na doleuvedených kontaktoch (obmedzený počet).

Tešíme sa na Vašu návštevu.

CCC TJ Sokol Gajary
ccctjsokolgajary@gmail.com mikulickamichal@gmail.com Tel: 0905/785907

