Týdenní akce Klubu přátel chodského psa, z.s.
v termínu od 27.7. – 5.8.2018
Místo konání : Kemp Zelené údolí (adr.: Loveč 15, 507 45 Mladějov)
www.kempzeleneudoli.cz

Kemp ZELENÉ ÚDOLÍ leží v obci Mladějov v Čechách, 5 km od města Sobotka, s
výhledem na Trosky, v srdci Českého ráje, v údolí, které obklopují lesy. Kemp nabízí
soukromí a je situován vhodně pro naši skupinu. V areálu jsou dva bazény (psům
koupání v bazénech zakázáno ), pravým okrajem kempu protéká potok a v blízkém
okolí je několik rybníků. Ubytovací kapacity jsou výborné (chatky s různými počty
lůžek, jak pro jednotlivce nebo dvě osoby, tak i pro vícečlenné rodiny či kolektivy.
Většina chatek má své sociální zařízení (sruby, apartmány společné – typ
dvouchatek). V letošním roce prošel kemp renovací. Všechny chatky mají nové
stylové dřevěné postele, stoly a ve většině je nově položené lino. Přes zimu
proběhne renovace sociálního zařízení a na jaře 2018 bude vylepšeno dětské hřiště
a upravena budova u bazénů, kde bude nová kuchyňka a lednice pro ubytované.
Také se plánují párty stany k dvoulůžkovým malým chatkám.
Je možnost objednání stravování (polopenze, plná penze) a také je v hlavní budově
restaurace, kde je denně vařeno několik jídel. Společné posezení je možné v jídelně
nebo restauraci a případně
na venkovních terasách.
DULEŽITÉ INFORMACE
pro zájemce o naší
týdenní klubovou akci.
Každý
si
rezervaci
ubytování
(případně
stravování) zajišťuje sám.
Naše skupina je zproštěna
poplatku za psa. Areál je
do konce února 2018
rezervován výhradně pro

naše členy. Po tomto termínu budou případná volná místa (lůžka) uvolněna pro
ostatní zájemce o ubytování. Přednost na rezervaci ubytování mají zájemci, kteří
budou požadovat ubytování na celý týden !!!
Je smluvně dohodnuto, že budeme zproštěni od poplatků za psy. Příjezd autem je do
středu kempu – k recepci. Chatky jsou situovány ve svahu, proto po vybalení a
ubytování bude vhodné auty přejet asi 100 m k centrálním parkovišti u vjezdu do
areálu (nebylo by dobré, aby byla auta parkována různě po kempu). V areálu jsou
pingpongové stoly, volejbalové hřiště, ohniště… Výstava a bonitace bude probíhat na
louce navazující na areál kempu (místo určené pro stanování), členská schůze bude
v jídelně.
Program týdenní akce 2018 :
-

-

Pátek 27.7. - příjezd (ubytování)
Sobota 28.7. – Klubová výstava CHP
Neděle 29.7. – Bonitace
!!!! od 14 hod Členská schůze
V rámci týdenního pobytu si každý může užít dovolené dle svých představ.
Jistě budou pořádány i společné výlety, společná večerní posezení u
táboráku, nějaká ta sportovní klání (v areálu je hřiště pro volejbal, nohejbal,
pingpongové stoly…..). Plánovány jsou přednášky či besedy (výcvik, chov,
veterina….) s ohledem na počet a zájem účastníků akce během týdne.
Průběžně budou podrobnější informace k týdenní akci uveřejňovány na webu
klubu (www.kpchp.org.)
Sobota 4.8. –
Neděle 5.8. – ukončení akce, odjezd domů…

Pro účastníky výstavy v sobotu 28.7.2018 (Memoriál ing. Findejse) bude
v propozicích uvedena informace, že vystavovatelé, kteří nebudou ubytování
v kempu po dobu naší týdenní akce budou parkovat svá auta na náměstí
v Mladějově. Bude to dohodnuto s obecním úřadem a vzdálenost do kempu je
pouze 500 m !!!

