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Zájemci si mohou vyzvednout mapy trasy před startem 

na obecních úřadech obcí mikroregionu,  

případně v den akce  na místech, kde se získávají razítka.

První cena – sportovní kolo

Start je v 8,00 hodin 
z kteréhokoliv místa
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Členské obce

„Mikroregionu MORKOVSKO“
Vás zvou k návštěvě při akci

Akce není závod. Projížďka obcemi Mikroregionu Morkovsko 

aneb rodinný výlet na kolech za poznáním krás našeho kraje. 

Účastníci na elektrokolech nemají nárok na odměnu a cenu.

Konečným cílem dojezdu je

 „Opleta sportovní areál“ v Prasklicích

do 16,30 hodin.

Na akci budou pořizovány zvukové a obrazové záznamy za 

úkolem prezentace. Organizátor akce nezodpovídá za zvukové a 

obrazové záznamy pořízené jinými zprávci (třetími stranami).



sobota
26. května 2018

Projížďka na bicyklech obcemi
Mikroregionu Morkovsko

aneb rodinný výlet na kolech 
za poznáním pohostinnosti 

a známých i neznámých
krás našeho kraje

Mikroregionem na kole
Start vyjížď ky je v 8:00 hodin,z kteréhokoliv místa.

Účastníci si mohou vybrat trasu sami. Před startem jízdy doplň-
te jméno a příjmení.
Na jednotlivých stanovištích je připraveno pro účastníky občer-
stvení a především zde získají kontrolní razítko.
Do slosování o hodnotné ceny budou zařazeni všichni, kteří zís-
kají razítka alespoň na 16-ti stanovištích.
Všichni cyklisté, kteří získají všech 20 razítek, obdrží cenu.

Konečným cílem dojezdu je
 „Opleta sportovní areál“ v Prasklicích.

V místě dojezdu je připraveno občerstvení a kulturní program. 
Dojezd do Prasklic si naplánujte do 16:30 hodin.
V  17:00 hodin proběhne vyhodnocení nejlepších cyklotu-
ristů.

1. cena - sportovní kolo
a další hodnotné ceny

(vítěz si může kolo vyměnit podle své velikosti) 

 Akce není závod!
Účastníci na elektrokolech nemají nárok na odměnu 

a cenu.

 Na akci budou pořizovány zvukové a obrazové záznamy za 
účelem prezentace. Organizátor akce nezodpovídá za zvukové 
a obrazové záznamy pořízené jinými správci (třetími stranami).
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