Ahoj. Moc děkujeme za váš zájem zúčastnit se dalšího sněmu Pražského svazu, který se bude
konat na tvrzi v Malešově v termínu 12. - 14. 10. 2018. Níže naleznete několik užitečných informací a
podmínek k účasti.

REGISTRACE A PLATBA:
Registrace na sněm bude pro členy pražského svazu spuštěna začátkem června a ukončena 23. 9.
2018. Pro „návštěvy“ bude registrace spuštěna až od 1. 7. 2018, ukončena bude taktéž 23. 9. 2018.
Toto datum je závazné a z důvodu potřeby nachystat dostatečný objem jídla a dalšího potřebného
vybavení pro hladký průběh akce, nebude dodatečná registrace možná – bez výjimek! Pro registraci
bude třeba vyplnit krátký webový formulář jako tomu bylo loni.
Poplatek za akci je stejný jako posledně a činí 300,- Kč na osobu. Tento poplatek pokrývá veškeré výdaje
- ubytování na tvrzi, veškeré toaletní a hygienické potřeby a především sobotní hostinu. Uhrazení
poplatků bude průběžně zaznamenáváno v tabulce, kde si můžete zkontrolovat, zda vaše platba
dorazila v pořádku.
Účastnický poplatek musí být odeslán nejpozději do 30. 9. 2018 na č.ú. 0-1794406153/0800.Pokud
platbu odesílá někdo jiný než vy osobně nebo posíláte hromadnou platbu za více účastníků,
nezapomeňte prosím do poznámky uvést své/všechna jejich jména.
V případě, že budete registrovat a platit za velkou skupinu (víc než 5 osob) pošleme vám před
zadáním platby číslo skupiny, které bude potřeba uvést do poznámky k platbě.

VÝBAVA ÚČASTNÍKŮ, PODMÍNKY:
Sněm svazu, jak už název akce napovídá, je akcí, která je primárně určena především pro členy
Pražského svazu, jeho spojenců a přátel. Oděv a vybavení všech účastníků se řídí výstrojními
podmínkami, které naleznete např. zde: http://civitas-pragensis.cz/images/pdf/podminky_svazu.pdf
(budou vyvěšeny i ve „feedu“ FB eventu).
Pokud nejste členem PS nebo si nejste jistí svým vybavením a chcete se této akce zúčastnit, pošlete
nám prosím fotku kompletní výbavy na snemps@post.cz (civilní, zbrojní pouze v případě, že se
budete chtít zúčastnit secvičné šiku) a my se vám v co nejkratším možném časovém horizontu ozveme,
zda je vaše výbava dostatečná nebo je na ní třeba ještě něco upravit.

Užívání nelegálních návykových a omamných látek není v tvrzi po celou dobu akce povoleno!
Kouření je pro zvýšení dobovosti akce povoleno pouze ve věži!

PŘÍJEZD NA TVRZ, UBYTOVÁNÍ:
Příjezd na tvrz bude možný od 16:00 (v pátek 12. 10. 2018).
Ubytování budete ve dvou místnostech nacházejících se ve druhém patře tvrze. Kapacita těchto
místností je circa 40 osob. V případě velkého zájmu bude tedy potřeba ubytovat se ve vlastním stanu
na nádvoří. (GJS si pro tuto akci vyhrazuje místnost nad kuchyní. Ubytování v ložnici není povoleno.)

STRAVOVÁNÍ
O vaše plná bříška se v pátek večer a v průběhu sobotního dne postará Kýbl a Lenka, kteří pro Vás
budou mít nachystány chutné pokrmy a malešovská piva. Detailnější nabídku, včetně cen, zveřejníme
dostatečně dopředu ještě před začátkem samotné akce.
Pokud máte potravinovou alergii, uveďte nám ji prosím do přihlašovacího formuláře. Pokusíme se, aby
bylo aspoň nějaké jídlo pro každého z vás.
Na hostině se můžete těšit na 4 druhy masa, různé přílohy a dezerty.
Žádáme vás, abyste letos nechali většinu vlastních alkoholických nápojů doma! Víno, pivo a nealko
bude zajištěno v hospodě.

PROGRAM
Pátek:
16:00: příjezdy, ubytování
18:00: hospodské hry a volná zábava za hudebního doprovodu prácheňské kapely Stultus, huh?
Sobota:
10:00: porada velitelů jednotlivých spolků
cca 10:30: (po konci porady) secvičná šiku

Na akci bude přítomna hrstka členů spolku Rattenschwanz z.s., proti kterým bude možné vyzkoušet
nově naučené techniky. :D
12:00 pauza na oběd
12:30-17:00: prostor pro soutěže a jiné kratochvíle
18:00: slavnostní zahájení hostiny (dobová hudba)
19:00: vyhlašování vítězů jednotlivých soutěží
19:30 – 19:40: prostor pro proslovy
21:00: ukončení hostiny, volná zábava

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat přes událost nebo na výše
uvedeném e-mailu.
Předem moc děkujeme za dochvilnost a dodržení pravidel.
Budeme se na vás těšit! 😊
Gléva Jana Smiřického ze Smiřic

