Vážení přátelé karavaningu!
Dovolte, abych Vás osobně i Vaše přátele opět po roce pozval na:

11.8 – 17. 8. 2021, Camp Sport, Rožnov p. R.

Tento, již tradiční karavanistický sraz jsme nazvali „Frgálový“, protože každý region má své charakteristické
speciality. K valašským specialitám patří neodmyslitelně mimo slivovici i proslulé velké koláče nazývané „frgály“.
Věřím, že v době konání letošního ročníku tohoto srazu bude již pandemie koronaviru poražena a budeme se moci
opět setkat v Rožnově pod Radhoštěm.
Termín konání jsem zvolil záměrně v období letních prázdnin, kdy se v Rožnově i blízkém okolí koná mnoho
zajímavých akcí a možností zajímavých výletů, jejichž seznam s podrobnými informacemi dostanete při příjezdu.
Camp Sport: Náš sraz se koná ve dnech 11. – 17. 8. 2021 jako obvykle v Campu Sport, který se
nachází na pravé straně silnice E-442 při výjezdu z Rožnova směrem na Žilinu. Za světelnou křižovatku u
hotelu Eroplán odbočte po 100 m na parkoviště u koupaliště). Od čtvrtku 12.8 do neděle 15.8. bude pro
účastníky srazu bude vyhrazen celý camping mimo chatovou část. Vjezd do campingu je možný od 8:00 do 22:00
hodin. Protože místo pro karavany není rozděleno na parcely, nemohu Vám předem rezervovat určité místo. Po
příjezdu a registraci si místo po poradě s pořadatelem vyberete sami. V areálu je k dispozici bezplatná WiFi. Místa
pro karavany jsou z 50 % zastíněny. Bližší informace o campingu Sport najdete na webových stránkách . GPS
souřadnice campingu: 49°27'55,854"N,18°09'44,708" E
Účastnické poplatky: Na našem srazu můžete strávit celých 9 dnů v krásném prostředí Beskyd za výhodných
cenových podmínek. Ceny pro účastníky srazu: Posádka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.- Kč / noc
Další osoba nad 18 let . . . . . . . . . . . 80.- Kč/ os./ noc
Další dítě 4 – 18 let . . . . . . . . . . . . . . 50.- Kč/ os./ noc
Dítě do 4 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdarma
Domácí zvíře . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50.- Kč /ks/ noc
V poplatku za posádku je zahrnuto umístění auta a karavanu (obytného auta), 2 dospělé osoby, 2 děti do 18 let,
elektrická přípojka, účast na programu, dárky od pořadatele, účast na slosování sponzorských darů a informační
materiály. Účastnické poplatky je možno platit i v €.
Místní poplatek z pobytu: I když některá města v letošním roce z důvodu pandemie Covid19 zrušily místní
poplatek z pobytu, tak MěÚ Rožnov naopak od letošního roku zvýšil poplatek z pobytu pro první 3 noci pro osoby
starší 18 let na částku 50Kč /osobu a noc (!!!). Další noci pak 25Kč/os a noc.
Přihlášky: Protože sraz se koná v hlavní turistické sezoně a očekává se velký zájem o pobyty, je nutné poslat
předem přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 2. 8. 2021, nebo naplněním kapacity 95 posádek (počet přihlášek
dodatečně navýšen). Elektronickou přihlášku otevřete kliknutím ZDE.
Organizační poplatek: Někteří účastníci se obvykle přihlásí a pak těsně před konáním srazu svou přihlášku
zruší (cca 30 % !!!). Toto místo se na poslední chvíli již těžko obsadí a objednané frgály musíme zaplatit. Z tohoto
důvodu, jsem nucen od letošního roku vybírat organizační poplatek ve výši 300Kč (nebo 12€) již při podání přihlášky.
Tento poplatek zašlete nejpozději do 4 dnů od podání přihlášky na bankovní účet č. 273056886/0300 (IBAN CZ51
0300 0000 0002 7305 6886). Do poznámky uveďte: Frgál 2021 a jméno přihlášeného. Teprve po zaplacení tohoto
poplatku bude Vaše přihláška přijata a potvrzena na Vaši uvedenou mailovou adresu. Tato zaplacená částka Vám
bude při příjezdu odečtena z celkového účtu. Pokud svou účast dodatečně zrušíte z libovolných důvodů po 10. 7.
2021, poplatek Vám již nebude vrácen. V případě zavření campingu z důvodů opatření proti Covid19 a případným
náhradníkům, kterým nebude nabídnuta účast, bude organizační poplatek vrácen.
Seznam přijatých přihlášek bude průběžně zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz.
V případě, že budete přihlášeni a nebudete se moci srazu zúčastnit, dejte mi prosím co nejdříve vědět, abych
zbytečně neblokoval místo druhým a hlavně nemusel jíst vámi objednané frgály až do vánoc.
Valašské frgály: Každá přítomná posádka, která se zúčastní srazu 2 a více nocí a pošle svou přihlášku do
2.8.2021, dostane od pořadatelů zdarma celý hruškový valašský frgál. Pokud máte zájem si objednat ještě další
frgály domů, uveďte do přihlášky množství a druh (hruškový, tvarohový, nebo makový). Vyzvednout si je budete moci
čerstvé v campu v pátek odpoledne. Cena je 115.-Kč/ks.

Stravování a nákupy: Přímo v campingu máte k dispozici bufet, kde si můžete zakoupit čerstvé pečivo i
ostatní běžné potraviny a nápoje. V těsné blízkosti campingu je mnoho možností jak se stravovat, počínaje bufetem a
konče luxusní restaurací. V okruhu 500m okolo campu Sport jsem napočítal 12 restaurací nebo bufetů. Nejznámější
jsou Hotel Eroplán****, nebo Hotel Horal****. Pro nákupy si zajděte na rožnovské náměstí (1,7km), kde kromě
mnoha menších obchodů, kavárniček a cukráren, najdete zde i supermarket Albert. Doporučuji Vám jít do města pěší
procházkou parkem okolo Valašského muzea. Dále můžete nakoupit v supermarketech Billa nebo Lídl u
autobusového nádraží (směr Valašské Meziříčí) s bezplatným parkováním.
Program: Myslím si, že lákavým programem bude návštěva známého Valašského muzea a prohlídky krás
Beskyd. V době srazu se bude konat ve Valašském muzeu tradiční Starodávný jarmark. Najdete zde pestrou nabídku
jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu. Rozhodně doporučuji navštívit. Ale každý si
může zorganizovat svůj pobyt podle svých individuálních zájmů. Bližší informace o Rožnově a okolí najdete na
www.visitroznov.cz.
Mimo to jsme pro Vás připravili pěší a cyklistický výlet po okolí s kvalifikovanými průvodci. Každá posádka při
příjezdu obdrží na vyžádání mapy a další informační materiály. Mimo to jsme pro každého z Vás připravili seznam
doporučených výletů a zajímavostí v okolí Rožnova. Rádi Vám osobně poskytneme další informace.
Jako každý rok, tak i letos jsme pro Vás připravili večerní exkurzi do známé firmy Unipar, výrobce
interiérových svíček vyvážených do více než 30 zemí.
Pro děti jsme připravili soutěže o hodnotné ceny, losování sponzorských cen pro zúčastněné posádky atd.
Pro velký zájem budete moci i letos opět shlédnout profesionální vystoupení kouzelníka-karavanisty p. Bednáře.
Každá přihlášená posádka dostane na svou uvedenou mailovou adresu před příjezdem aktuální informace
týkající se organizace a programu. Uvedený program může být upraven nebo zrušen na základě aktuálních platných
opatření proti Covid19.
Opatření Covid19: Prosím sledujte aktuální platná opatření proti pandemii Covid19. Tato opatření se mění
každým dnem a jsou platná i pro účastníky našeho srazu. Proto je možné, že budeme muset registraci při příjezdu i
vlastní program přizpůsobit aktuálně platným opatřením. Pokud by tato opatření uzavřela opět campingy, bude
zaplacený organizační poplatek účastníkům vrácen na účet, ze kterého byl zaplacen.
Sponzorské dary. Pro zpestření Vašeho pobytu, jak již bývá u nás zvykem, budou v rámci programu srazu
vylosovány ceny pro přítomné posádky. Losy se nebudou prodávat. Do losování bude zařazena každá do uzávěrky
přihlášená posádka, která se zúčastní srazu 2 a více nocí. Také pro děti chceme uspořádat zajímavé soutěže a
odměnit je cenami. Pokud jste ochotni věnovat pro tento účel nějaké sponzorské dary pro děti i kamarády
karavanisty podle Vaší úvahy, budeme rádi. Prosím předejte nám tyto dary při příjezdu. Předem za účastníky srazu
děkujeme.
V případě nejasností, nebo dalších upřesňujících dotazů mne kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle,
nebo mailu.
Na shledanou s Vámi v Rožnově se těší.
Vašek Hronek
Camping Club Rožnov

Tel: +420 604 528 437
E-Mail: vasek1353@seznam.cz

Při přípravě Rožnovského frgálového srazu 2021 spolupracují:

