Cyklo - vet - tour 2018
Prezídium KVL SR Vás, Vašich blízkych a aj priateľov srdečne pozýva na
II. ročník “Cyklo-vet-tour”.
Toto najmladšie športové podujatie po akcií Slov-raj-vet a výstupe
veterinárnych lekárov na tatranské štíty má samozrejme aj úlohu kultúrnospoločenskú. Tak, ako bolo deklarované pri prvom ročníku, ktorý sa konal
v Gabčíkove, bude sa konať každý ročník na inom mieste na Slovensku, aby sme
takto spoznávali aj prírodné krásy našej krajiny.
Miesto tohto ročníka sme vybrali oblasť Malých Karpát a hradu Červeného
Kameňa. Základný tábor bude v areáli hotela pod Lipou v Harmonií. Stretnutie
účastníkov bude v sobotu ráno o 16. 06. 2018 o 8.00 hodine v areáli hotela pod
Lipou, kde dostane každý malé občerstvenie a oboznámi sa s cyklistickými
trasami.
Pripravené sú pre Vás dve trasy:
1. cestný okruh: Modra Harmónia - Budmerice - Červený kameň - Pila - Harmónia.
Dĺžka okruhu je cca 28 km - prevýšenie cca 200 m.
2. okruh je pre mtb/horské/biky: Modra Harmónia - Dolinky - Papiernička Červený kameň - Pila - Harmónia. Dĺžka okruhu je cca 20 km - prevýšenie cca 200
m.
V prípade požiadaviek budú trasy pred štartom upravené.
Po návrate všetkých cyklistov je naplánované na cca 15.00 hod
občerstvenie vo forme grilovaných špecialít a spoločné priateľské posedenie.
Pre deti a milovníkov hand-made bude pripravená keramická dielňa, kde si
budete môcť pripraviť na hrnčiarskom kruhu svoje dielo, ktoré si vypálite v peci
a ostane vám ako spomienka na akciu.
Program:
Piatok 15. 06. 2018:
16.00 - 18.00 stretnutie účastníkov v areáli hotela pod Lipou www.hotelpodlipou.sk
Ubytovanie si musíte rezervovať individuálne na akciu - heslo: veterinári.
Dvojlôžková izba STANDARD pre jedného 32,00 € izba/noc; dvojlôžková izba
STANDARD 45,00 € izba/noc; trojlôžková izba STANDARD 66,00 € izba/noc.
18.00 - 19.00 Beseda s MVDr. Ivanom Pašekom. „Čo potrebujeme vedieť
o cyklistike“ ako začať, aký bicykel si vybrať pre seba a rodinu, ako trénovať,
výživa a pikošky z cyklistiky
19.00 - Priateľské posedenie účastníkov
Sobota 16. 06. 2018
8.00 - 9.00 zraz účastníkov - registrácia – inštruktáž,
9.30 - štart účastníkov na trasu podľa výberu,

11.00 - stretnutie a oddych na hrade Červený kameň - prehliadka hradu,
13.00 - odchod späť do Harmónie,
15.00 - spoločná grilovačka, kreatívna keramika a voľný program v objekte.

Účastníci budú mať pripravený aj darček, ako spomienku na akciu.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne.
www.hotelpodlipou.sk
Rodinní príslušníci a priatelia sú na akcii srdečne vítaní.
Upozorňujeme že každý účastník musí dodržiavať bezpečnosť, zúčastňuje
sa akcie na vlastné riziko a musí byť vybavený na cyklistiku – prilbu a ostatné
bezpečnostné prvky v súlade s legislatívou.
Účasť prosím nahlásiť, z organizačných dôvodov e-mailom
kvlsr@kvlsr.sk Všetky informácie nájdete aj na webstránke www.kvlsr.sk
Na stretnutie s Vami sa teší prezídium KVL SR

MVDr. Silvia Štefáková
prezidentka KVL SR
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