ČERNOKOSTELECKÁ
DVANÁCTKA II.
ANÓBRŽ

PIVOVARSKÝ PŘESPOLNÍ
VÝBĚH
Teprve během je žížeň krásná

Pivovarský běh je určen pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví a výkonnosti. Udělejte prostě
něco pro své zdraví a přijďte se cournout kolem Kostelce, místy, kudy se nechávala vozit černokostelecká
vrchnost, místy, kde stávaly mlýny pro celé naše panství, místy, kde bolševík nechal zřídit nesmyslnou
vojenskou základnu, prostě místy, kde se psaly dějiny našeho kraje.
Termín: 10/10/2015
Místo konání: Kostelec nad Černými lesy, areál pivovaru a přilehlé černé lesy, viz mapka
Pořadatel: Černokostelecký zájezdní pivovár ve spolupráci s městem Kostelec nad Černými lesy
Trať: převážně lesem, poli a loukami po značené trati
Trasa: bude upřesněna na webu viz níže
Délka trati: 12 kilometrů plus mínus autobus
Značení: nepřehlédnutelné (fáborky, šipky, mouka, odpadlíci atd.)
Parkoviště, toalety (šatny), občerstvení: zajištěno v areálu pivovaru
Přihláška: behamespivovarem@gmail.com
Info: www.pivovarkostelec.cz/cernokostelecka_12, https://www.facebook.com/events/725712554169072/
Kontaktní telefon: 731440255, (603465246 – JUDr. Nehrú)
Registrace: prosíme o jméno, příjmení, rok narození, bydliště
Prezentace a vyzvedání čísel: od 8.30 do 9.45 v areálu pivovaru
Start: v pivováru na dvoře odstartuje zástupce našeho krásného města výstřelem v 10.10 přesně
Startovné: 50,- Kč předem/100 Kč na místě
Platba předem: v zájezdním hostinci denně od 11.00 - 23.00 oproti potvrzení
Ceny: Hodnotné poukazy do zájezdního hostince Černokosteleckého pivováru, každý účastník obdrží pamětní
černokostelecký pohled se svým pořadím
Organizační tým: Šárka Littmannová, Ondřej Lahváček, Pavel Fidorka (třaťmistr), Květák Černokostelecký
Podmínky účasti, pojištění, zodpovědnost: každý vybíhá/vychází na vlastní nebezpečí
Časomíra: stopky
Protesty: přijímá vlakové nádraží Český Brod
Doplňkový program: prohlídky pivovarského muzea, gastronomické hody v pivováru – tentokráte budou
speciality z různých stehen
Občerstvení během cesty: na šestém kilometru bude rozdávat Dominik vodu

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a propozicích. Pořadatel neručí za odložené věci.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Účastník svou registrací souhlasí s pravidly závodu. Za zdravotní stav
zodpovídá účastník závodu sám. Držte se trati, ztracené závodníky nehledáme, v oblasti je zvýšený výskyt orla
lidožravého a vlka zakouslého. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

