Vážení piloti a přátelé balónového létání,
sedmnáctkrát nepoučitelní a sedmnáctkráte nepoučeni se opět vrháme do dobrodružství,
abychom vás pozvali na již

osmnácté

„Bělské Balónové Hemžení”

a mohli tak spolu prosmejčit oblohu kolem hradu Bezděz.
Informace, bez kterých se ani tentokráte neobejdete:
Termín:

4.-7.6. 2020 (klasicky čtvrtek-neděle)

Region:

lety se uskuteční v okolí měst Bělá pod Bezdězem, Doksy , Mladá Boleslav a
Mnichovo Hradiště
Samozřejmě vše ovlivní jako pokaždé aktuální větry a drobná jadérka.

Všeobecná, naprosto důležitá informace:
Jelikož jsme se náramně pobavili při vymýšlení
předpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředloňských letních Vánoc,
předpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředloňských Večerníčků,
předpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředloňské školní docházky,
předpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředloňského hledání agenta 007,
předpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředloňských útěků za hranice a
předpředpředpředpředpředpředpředpředloňského podsvětí v Chicagu roku 1929,
předpředpředpředpředpředpředpředloni jsme hledali Babinského a
předpředpředpředpředpředpředloni létali s báječnými muži a ženami na létajících strojích,
předpředpředpředloniloni jsme soutěžili o spolehlivé doprovodné vozidlo z časů začátků vzduchoplavby
předpředpředloni jsme asi zlenivěli (nebo stárneme…)
předpředvloni jsme oslavili letní vánoce s hromadou bezva jídla a dárků
předvloni jsme oslavili to 100 leté výročí naší zemičky
loni jsme místo alegorického průvodu letěli o dřevěného balónového motýla.
Letos bychom se chtěli utkat o poháry měst Bělá pod Bezdězem a Bakov nad Jizerou
…
Další, téměř důležitá informace – pojištění:
- za škodu způsobenou provozem letadla 56.000.000, - Kč
- vůči cestujícím 3.700.000,- Kč/1pasažér
Obě pojištění vyplývají ze zákona o provozu letadel.
Pro většinu z vás další důležitá informace – typ ubytování:
1) Pensiony v Bělé pod Bezdězem – pokud si zvolíte tento tip ubytování,
žádáme předem o zaslání zálohy na ubytování ve výši 1.000 Kč na
č. účtu 74346143/0300, variabilní symbol je imatrikulace vašeho balónu.
Doplatek bude uhrazen při prezentaci.
Bez této zálohy nebude ubytování rezervováno.
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2) Chatový tábor Bělá pod Bezdězem

http://www.osadapohadka.cz/web/ubytovani/
Všechny chatky jsou čtyřlůžkové. (Bohužel, může se stát, že majitel bude chtít
zaplatit i neobsazené lůžko…).
Máte-li zájem o noclehy právě zde, stačí na přihlášce vyznačit pouze počet
osob na ubytování. Po zkušenostech z minulých let doporučujeme pouze
otrlým posádkám. Jedinečný odér chatek, voda ve sprše na žetony
s proměnnou hodnotou průtoku vody, výčep s otvírací dobou, kterou řídí
generátor náhodných čísel..
3) Volnočasový areál Bakov nad Jizerou

www.bakovnj.cz/cs/turista/volnocasovy
odkaz na chatky:
https://www.bakovnj.cz/cs/turista/volnocasovy-areal-vcas/chatova-astanova-osada.html
4) Hledám si ubytování sám: pokud si budete ubytování zajišťovat sami – dejte
nám prosím vědět.

Nezbytně, téměř životně důležitá informace - stravování:
Prosíme vyznačit na přihlášce počet osob na stravu, neboť ani tentokráte
nebudete ochuzeni o požitek z obzvláště vypečených houstiček k snídani,
doplněných marmeládičkami, paštičkami a ranní kávou.
Kromě snídaně na vás budeme, jako již tradičně, myslet i s teplou večeří a
studeným pivem.
Jídlo pro pilota + 3 členy posádky je hrazeno ze startovného.
Pátý-osmý člen posádky si platí jídlo na celou dobu fiesty
(3x snídaně, 3x večeře + večírek) při prezentaci 600 Kč.
Děcka do 7 let neplatí nic.
Pokud se vás chystá v posádce víc než 8, prosíme o telefonický kontakt
s organizátorem z důvodu zajištění kapacity ubytování a stravování.
Ta nejdůležitější informace - startovné:
Doba je stále zlá, ale my nikoliv.
Startovné stanovujeme pro tento rok opět ve výši 1.000 Kč. Platba stačí jako vždy
při registraci na místě činu. Děkujeme za pochopení.
Startovné zahrnuje stravování, plyn, mapy a takovou samozřejmost, jakou je
večírek.

Kapacita je omezena jako v minulém roce na cca 20 balónů.

Všichni piloti si přivezou plné láhve (i plynové) na první let.
Poslední plnění je po posledním letu.
Zázemí pro organizaci + informační centrum fiesty bude již
tradičně v Bělé p.Bezdězem, v Základní škole, Máchova ulice 1110.
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PROGRAM:
čtvrtek 4.6.

od 16:00 hod příjezd posádek „do školy“ a registrace pilotů v ZŠ,
Máchova ulice 1110, Bělá pod Bezdězem (však víte kde)
18:00 generální briefing
19:00 večerní let (před letem krátký informativní briefing)

pátek 5.6.

5:00 ranní briefing + let
V průběhu dne fakultativní exkurze pro zájemce do Škoda muzea a do
výroby. Čas rozhodně nebude kolidovat s lety. Prosíme o napsání počtu
zájemců o exkurzi. Musíme zajistit autobus do závodu firmy.
18:00 večerní briefing + let – po letu večírek na počest 20 let BCBH – Dress
code dvacet let zpět, hudba též dobová

sobota 6.6.

5:00 ranní briefing + let (rezervní let dle počasí)
18:00 večerní briefing + let
22:00 žárovky tentokrát na náměstí v Bělé – (operativně buď hořáky nebo
bubliny – dle počasí). Nacvičíme jako vždy minimáááááálně půlhodiny
předem :o))). Děkujeme za pochopení, ale vy už to znáte

neděle 7.6.

5:00 ranní briefing + volný let
10:30 ukončení akce v klubu školy

Předem děkujeme za svezené pasažéry, bez kterých by to nešlo a kteří vám, doufáme, budou
zpříjemňovat plavbu po obloze.
Spojení a bližší informace:
603 833 156 Míra – vše
604 292 429 Kamil – taky vše
605 831 659 Marcel - taky vše
607 939 591 Bára - ubytování

Na setkání s Vámi se těší
Balloon Club Bílá Hlína

Balloon Club Bílá Hlína, Bílá Hlína 31, 295 01 Mnichovo Hradiště
www.bcbh.cz ; e-mail: info@bcbh.cz
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