CYKLOTURISTICKÝ ZÁVOD
HLEDEJ
PRO FIRMY
A JINÉ KOLEKTIVY
jediný
svého druhu
v Česku i na
Slovensku

PRO FIRMY A JINÉ KOLEKTIVY

tel.: 605 466 565

o závodě Hledej
unikátní cykloturistický týmový závod
jízda podle ITINERÁŘE k neznámému cíli

pro KAŽDÉHO, kdo umí jezdit na kole
závod s úspěšnou dvanáctiletou tradicí
jednodenní akce s možností ubytování

příroda, poznání a příjemně strávený čas
teambuilding z kategorie Fun / Event
rezervujte si Váš termín v roce 2018
a vyberte si z nabídnutých oblastí:

– Křivoklátsko a Karlštejnsko
– Česká Sibiř – Monínec
– České středohoří
pište
– Severní Plzeňsko
volejte
– Krušné hory
konzultujte
– Kokořínsko
Eva Mojžišová
pořadatelka závodu
– Český ráj
eva.mojza@seznam.cz
www.zavodhledej.cz
UMÍME I HLEDEJÍČKO – EKVIVALENT ZÁVODU PRO RODINY S DĚTMI

PRO FIRMY A JINÉ KOLEKTIVY

tel.: 605 466 565

r e fe r e n ce

eva.mojza@seznam.cz
www.zavodhledej.cz
TĚŠÍME SE I NA VAŠE NÁZORY, DOTAZY, NÁMĚTY A HODNOCENÍ

PRO FIRMY A JINÉ KOLEKTIVY

tel.: 605 466 565

pravidla stručně
Cykloturistický týmový závod Hledej je
rozdělen na dvě základní části – artistickou
a poutnickou, které na sebe v tomto pořadí navazují.
Artistická část – jízda zručnosti
Poutnická část – etapová jízda dle itineráře
k neznámému cíli

ITINERÁŘ – tištěný průvodce jednotlivými etapami závodu, kdy se tým pohybuje
po trase na základě důmyslných, originálních a propracovaných nápověd; nedílnou
součástí itineráře jsou také tzv. samostatné
úkoly a fotogalerie, které slouží mimo jiné
k ověření správného průjezdu trati.
Na trase jsou dále rozmístěna ČASOVÁ
(uvozující dílčí etapy) a PRŮJEZDNÍ (plnění
rozmanitých disciplín) STANOVIŠTĚ.

Artistická i poutnická část je daným způsobem ohodnocována trestnými body (TB).
Na počátku mají všechny týmy 0 TB.
Tým, jehož výsledný zůstatek trestných
bodů bude nejnižší, vítězí.

eva.mojza@seznam.cz
www.zavodhledej.cz
PODROBNÁ PRAVIDLA ZÁVODU VÁM RÁDI DODÁME NA VYŽÁDÁNÍ

PRO FIRMY A JINÉ KOLEKTIVY

tel.: 605 466 565

c e n a
do 25 účastníků

45 000 Kč

+ 500 Kč za každého dalšího účastníka
(nad 25 osob)
V ceně je zahrnuto:

– příprava a organizace závodu
– pořadatelé; zdravotnický dozor
– materiální zajištění závodu; mapy
– zvukové a projekční technické zázemí
– cykloservis; občerstvovací stanice
– profesionální fotodokumentace
– malý dárek pro každého
Za příplatek:

– půjčovné kol: 500 Kč / 1 kolo / 1 den
– ubytování: dle místa a typu
eva.mojza@seznam.cz
www.zavodhledej.cz
CHCETE OD NÁS VÍC? NEBO MÍŇ? UŠIJEME VÁM HLEDEJ NA MÍRU!

