
 

 

 

NESPEKY – LEDCE 2013  
SRAZ PŘÍZNIVCŮ A MAJITELŮ CITROËNU 2CV                                    
 
 
 

TERMÍN AKCE:    5.  – 9.  6. 2013 
 
 
 
PROGRAM:   5. 6. středa 
 
-  19.00   -  příjezd organizatorů  
-  20.00   -  porada, jednání k organizaci 
 
                       6. 6. čtvrtek 
-  10.00   -  schůzka organizátorů 
-  11.00   -  přípravné a stavební práce 
-  18.00   -  porada, jednání k organizaci, opékání vuřtů - grilování, konzumace piva 
 
                        7. 6. pátek 
-    9.00   -   schůzka organizátorů 
-  10.00   -  přípravné a stavební práce 
-  15.00   -  příjezd účastníků srazu 
-  20.00   -  večerní program – zahájení – seznámení s programem - promítání – kvíz  
                -  registrace do soutěží 
 
                        8. 6. sobota 
-    8.30   - dopolední program pro děti i dospělé 
                -  jízdy na konících 
                -  dílnička pro děti a dospělé – keramika, kreslení,  výroba dekoračních předmětů,    
                   ukázky z  leteckého a lodního modelářství,  
                -  jízdy zručnosti, přednáška o první pomoci na silnici, ale i kdekoli jinde,  
                -  petanque – turnaj 
                -  rozjížďky vodního lyžování ( tréning a nominace do finálových jízd) 
-  12.00   - obědová pauza 
-  13.00   - výlet  - Čerčany – Vysoká Lhota – muzeum kočárů s přednáškou po skupinách 
-  15.00   - pokračování dopoledních programů a dále – soutěž týmů v plnění úkolů – servis  
                   2CV na cestách -  
-  16.00   - lyžování ( finálové jízdy – pouze v nějakém zajímavém obleku, bude hodnoceno) 
-  18.00   - divadlo pro děti a dospělé v kostele Sv. Bartoloměje ( proti statku) – u vstupu  
                   kasička na dobrovolné vstupné, které poslouží na opravu kostela) 
-  19.00   - rybářské závody 
-  20.00   - večerní program, vyhlášení - rozdání cen, živá hudba, v pauze přednáška s promí- 
                   táním: „ Ze života extrémního sportovce“. 
                         
                         9. 6. neděle 
-    9.00   - pokud něco nestihneme a bude hezké počasí tak dokončíme v tento den 
                   Např. ranní rybářské závody 
                   



 
 
Důležité informace ke srazu: 
 
Jsme nuceni přistoupit k některým opatřením, které se týkají bezpečnosti a ochrany 
zodpovědnosti organizátorů. V minulém roce došlo k tomu, že jeden z účastníků lezl po 
trámech stodoly, kde si mohl ublížit nebo se dokonce před zraky ostatních zabít. K úrazu 
může samozřejmě dojít i během některých sportovních či soutěžních úkonů. Z těchto důvodů 
připravujeme řád srazu a prohlášení, které dostanete v příloze u vjezdu do areálu srazu. Není 
to nic zásadního a převratného jen prohlášení, že každý sám zodpovídá za své chování a je na 
této akci na vlastní nebezpečí. 
 
 
Vjezdné nebo vstupné: 
 
Účastník, který nocuje minimálně jednu noc                                                                         300,- kč 
Děti do 10 let zdarma, od 10 – 15 let                                                                                       100,- kč 
Denní návštěvník s 2CV nebo jiným autem, který se zapojí do konvoje a programu      100,- kč 
Denní návštěvník – host                                                                                                              zdarma 
 
Jídlo a pití: 
 
V roce 2012 byl servis za barem velmi profesionální. Od letošního roku bude provoz baru a 
hospody v režii majitelů statku Ledce a předpokládáme, že kvalita bude rovněž výborná. 
Hospoda je přestavována pro sezónní občerstvení turistů, cyklistů a vodáků, v době srazu 
samozřejmě pro Vás. Pro akci bylo naplánováno toto menu: 
 
Každý den bude jedna polévka a jedno hlavní jídlo dne. 

 Bramboračka /vegetariánská/ 

 Zelnačka  

 Harira /marocká polévka s hovězím masem/ 

 Hovězí guláš 

 Zeleninové soté 

 Kuřecí tajine 

Ostatní jídla na každý den: 

 Hovězí hamburger 

 Maso na grill  

 Caesar salát 

 Bramborový salát 

 Sladký desert 

Dětské jídlo:  

 Kuřecí řízek s bramborovou kaší  

Snídaně: 

 Vajíčka s pečivem 

 Müsly s jogurtem 

 čaj, káva, kakao 

Něco k pivu a vínu, zmrzlina, pivo, víno, limonády, pálenky a destiláty   
 
Věříme, že budete spokojeni. 
 
 
 



 
 
Prohlášení účastníka zážitkových a sportovních aktivit pro veškeré programy organizované 
2CV clubem Jesenice na akci Nespeky-Ledce 2013 ve dnech 6. – 9. 6 . 2013. 
 
Některé programy obsahují nejen fyzicky, ale i psychicky náročnější aktivity jako např. vodní 
lyžování, týmové soutěže, jízdy zručnosti nebo večerní programy, kde může díky Vaší 
nepozornosti dojít ke zranění nebo úrazu a proto Vás žádáme o poskytnutí následujících 
informací. Tyto informace jsou striktně důvěrné, slouží pouze pro vnitřní potřebu sdružení a 
nebudou použity k jiným účelům!  
 
Jméno a příjmení:   .................................................................................... 
Datum narození:     ……………………………………………………………………………….. 
Bydliště:                    ………………………………………………………………………………. 
 
Odevzdání vyplněného a podepsaného prohlášení je podmínkou účasti celého setkání a 
aktivní účasti na jednotlivých programech. Pokud nejste plnoletí v době konání akce, je 
podmínkou také souhlas a podpis vašeho zákonného zástupce. 
 
Prohlášení o vlastní zodpovědnosti: 
 
Prohlašuji, že níže uvedené akce se účastním dobrovolně, budu se řídit pokyny instruktorů a 
organizátorů, jednotlivé sportovní a zážitkové programy podstupuji na vlastní nebezpečí a 
jsem způsobilý rozhodnout o své případné neúčasti na aktivitách, které nemohu z fyzických či 
jiných důvodů absolvovat. 
 
Název akce: Sraz majitelů a přátel Citroënu 2CV, Nespeky – Ledce  
Termín: 6. – 9. 6. 2013 
 
V Nespekách – Ledcích  dne ........................ podpis účastníka: …………………………………………… 
 
 
Možno přivést  na akci, zrychlíte tak odbavení na vjezdu. Nezapomeňte odevzdat. 
 
 
Prohlášení zákonného zástupce 
(pouze pro rodiče nezletilého účastníka) 
 
Prohlašuji, že souhlasím s účastí svého syna/dcery: 
                                       
Jméno a příjmení:................................................................datum .narození: ……………………….. 
Jméno a příjmení:................................................................datum .narození: ……………………….. 
Jméno a příjmení:................................................................datum .narození: ……………………….. 
 
za výše uvedených podmínek na programech připravených 2CV clubem Jesenice  během výše 
uvedené akce. Dále prohlašuji, že jsem porozuměl/a všem informacím vyplněným v 
dotazníku i v prohlášeních a potvrzuji jejich pravdivost. 
 
 
 
Podpis(zákonného zástupce): …………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 
 

 

Provozní řád akce Nespeky 2013 

K zajištění bezpečnosti a pořádku návštěvníků 2CV srazu budou areál monitorovat 
organizátoři setkání. Každý návštěvník bude povinen dodržovat Provozní řád akce Nespeky 
2013, jinak bude z areálu vykázán. 

1.  Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s 
tímto řádem. 

2. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů. 
3. Oprávnění pro vstup do areálu je pouze na základě identifikační pásky na zápěstí 

ruky. 
4. Osobám mladším 15ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

Nebo po dohodě s organizátorem. 
5. Za bezpečnost dětí  při pohybu v areálu zodpovídají rodiče! 
6. Nevstupujte do míst, která jsou ohraničena bílou páskou (mlíkem). Hrozí nebezpečí 

pádu do řeky, potoka, strouhy a podobně. Aby do těchto míst nevstoupili osoby 
mladší 18 let odpovídají rodiče nebo zákonný zástupce. 

7. V případě poruchy na elektroinstalaci, připojování a odpojování kabelů nebo 
jakoukoliv jinou manipulaci s elektr. proudem přenecháte odborné obsluze nebo 
organizátorům. Nikdo se nesmí dotýkat a manipulovat s elektroinstalací. 

8. Zákaz užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18ti let. Za zákaz prodeje tohoto 
zboží osobám mladším 18ti let odpovídá předmětný prodejce. 

9. Zákaz rozdělávání ohně jinde než je povoleno nebo po dohodě s organizátorem. 
10. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví 

návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných. 
11. Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo 

psychotropních látek. 
12. Vozidlo zaparkované v areálu kempu musí být zajištěno ruční brzdou a podloženo 

klínem nebo jiným předmětem.  

13. Organizátor  neručí  za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci. 
14. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele, nejlépe na 

vodítku. 
15. Maximální rychlost vozidel v areálu je 20 km/hod 
16. Zákaz řízení motorových vozidel v areálu kempu pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek. 
17. Při koupání v řece nebo v rybníce odpovídají za bezpečnost nezletilých rodiče nebo 

zákonní zástupci. 
18. Při pohybu kolem výběhů s domácím skotem dodržujte bezpečnou vzdálenost. Hrozí 

nebezpečí úrazu el. proudem nebo samotným zvířetem. 
19. Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez náhrady. 
20. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. 

 


