
Pátek 2ó.dubna
od 13.00
16.00
20.00
Sobotr 27.4.
volno
14.00

26-2s-O4-nA$
Tuliprally

26. -29.4.2013
Příjezd a ubýování
Registrace
Zahájení ve velké stodole, (následují nizozemské hry)

odjezd do Tulip země
Sint Maartensvlotbrug www.fluwelstuloenland.nl
20.00 Slavnostní večer ve stodo1e s živou hudbou
Neděle 2E.4.
Celý den volno k návštěvě Flower dny v Zijpe:
www.bloeiendziipe.nl
Ama Paulowna a Breezand
17.00 Zpět do kempu na společné grilovaní ve velké stodole
(prosíme pŤineste si vlastní maso a griloviíní)
20.00 Sejdeme se ve velké stodole



Pondělí 29.4.
9. 00 Snídaně ve stodole po snídnni: ávěr rally

lnfonnace
Rally poplatek
zajednotku
Individuální jednotka
Další osoba vjednotce

75' -€'
55'-€
25,- e

Zohrnuto v rally poplrteku:
3 noci, elektřina, teplé sprchy, snídaně v pondělí, všechny programové body a
ďárkové plakďy.
Přijet dffve _ zůstat déle
Je mohé přijet před a zůstat po rďly. Dodatečné noci musí bý zaplacena v
kempu recepci. Cena za noc za jednotku 15o4 kemp nabíá mnoho aktivit, které
si můžete přečíst na weboqých strankách: www.dekolibrie.eu
Výlet lodí v okolí. Ti co zůstanou déle Znanenáto, že jste na Queens (30.

dubna) se mohou účastnit sla\,Tlosti v Íegionu Severní Holandsko. Váš Rally
team již těší se na Vás jako účastníka Tulip rally.

Campin8; De Xolibrje
Adí.s / Áddre55 / Ádresse]
De 6řoet 2

1749 vW, WaÍménhuiren
Prov;ncie Noord Holland
Nedellánd

n ':ll 226 ,iea 53!r

$ iul,' 6,to1n|'1,'," u1

fl www.dekolíbrie.eu

www.bloeiend2iioe.nl



TUlpenřally 25-29-oír-2o13

1749 VWwaneíhUizen'

seídi.befoÍQ: 22_o3_to1]

^!n 
R.liy Cl!bN.d.n.nd

ch.i. d séti v5í d.n Hoěk.

1715H5,

ot26-7:r69r Mob 06108{067.
Ehail: Pýáeh*túilfu irlÓá'ňl

Po9tcod. E wooÓplaats

Aónkomsi/ Anko.fvAÍivai/^Íivee (dďUm) Vertrek/AMahri/Depaň!ré/depart {dótUm)

Aánt6lklnderen o'4
AnzóhlkindeÍ 5'12
Numb€í(h]lds 1]_18

carevan E
MotoÍhomé D
Ťent E

Een éduioe ]s 2 vo]wissén€n { inwone.de k'ndé'.ntota8iaár.
Einétinh€jt igt 2 Érw.+ einwoh'.ňde xjnde. Untér !3r.h.en'

A Únat i! 2 adults + kid5 til| 18 livino át hoúé
Uneéouioe e5t 2 adllrs* QÍfantJrěsident iusou' á Úans.

Rallvbiid.aae/Ral]voebÚh./RallYÍ.e/D.or!9 d'inÍ.jptiÓn
A leé ní€lŽe.d.]E inz€ lía hÍ. r/si.o lé t laýell. ř/Vóyaaé ! r 50 litán
Extra PéBonen/Mitrei'É.de EMóchsěnen/Extrá ádUlt3

Kind/Kindér/child.€n/Enf.nts >{ vm <! ir

Ettrá náchť Nicht/ nig ht/ nlit
Elt.'achvNá.hvnight /n!ř /EinzP]fahr€Í/sinqle tÍavelleívoy.geul'olltáir

Toéri5t€nbelasthg/ Klrrtax€ / tourlstt.í taxe tfuristiqu€ P'P.P.n'
Éxtra nóchtér nfrek€neň blj d€ ÍecePtie
Ett6 naclteoDhleĎ b€im R€.ePtionvoň cáhPing
E'tra Niglrts yo! hEve to Py at the Íeceptioň from céňp 5it.
Extró nuit9 vous olYer óux R.<eption d! cómpinq
Totaal / zusámm.n / ln tot.l / Montánt a
Dit bedrsq i5 ove.gérnaákt naařÁBN_AMRo, b.nknUmmet: 45'26.21.1i9
Dás Ges.mtbetÍóg ist ÚběMiéseí aufš Konto Ní| IaAN NLo9^BN^o45262ú€' glc7swlft ABNANL2Á
Thé lotal amoum !!ill be póid on...ount nÍ.:

Ř.lly clÚb Néd€íand' Hierde.

oe Ra,ly club NďeÍland€n de ÝooÍ ha.loPt.edendeoÍ9ani9.toívandil eveneme aánv.órden geenaansPr.kelijkheid voot enige.l€]Íhade
o.tíóantijden! o| d@' deelndme ddndP Rd]ly.
Die Ró|lyclUb Nedéíland undd.rVeranŠtalter dj.5e9 TÍeffe.s hěben keinen Haftba.k€itfÚrsChóden-9léi.h in welchen FÓrň'éntstandén b€i U.d
du..h Teilnóhm€ ón die R.l!y.
Thetillýcfub N.d.ílěnd aíd th€ organiset oíthi'éV€nt cán not bé h.ld r.9poÓ9ibh fola.y damóge, caused byord! ng the párticipátion nth€

Le Rallv cllb N€delland et l'o.qón]sóteurdé cetteévéí€ment ne peuÝ.nt Par éve rendus .e5pons.b]e pooraucun détrlmént dans le cádÍe de c€tt€

HandtÉk€nih9 / 5i9nětÚÍe I


