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Zveme současné i budoucí,
profesionální i amatérské,
nadané i „prostě jen zapálené“ hudebníky a všechny přátele hudby
na 3. HUDEBNÍ SYMPOZIUM (*) NA JIŽNÍ MORAVĚ

(pro kytaristy)
COUNTRY – FOLK – BLUEGRASS – TRAMPSKÁ HUDBA

…nebo také VŠEMI SMĚRY (pro ostatní muzikanty)
o víkendu 14. – 16. října 2022
na základně ČTU v Obůrce u Blanska

ÚVODEM
Cílem hudebního víkendu „NAHORU, DOLŮ“ je setkání amatérských i profesionálních muzikantů z řad ČTU, kteří si rádi
zahrají a zazpívají s ostatními kamarády naladěnými na podobný žánr, a zároveň se třeba také rádi něco přiučí nebo naopak
předají své zkušenosti ostatním. Nebudeme celý víkend jen hrát, bude to i o vzájemném předání (zejména hudebních)
zkušeností, spolupráci, trochu si „hudebně“ zasoutěžíme a určitě také „vypadneme“ na krátký výlet do přírody.
Zváni jsou všichni z řad České tábornické unie hrající na jakékoliv hudební nástroje, které vezmou s sebou. Pokud na nic nehrajete, ale rádi zpíváte, tak pro vás máme radu: hudebním nástrojem se pro tento účel rozumí
i např. triangl, rumba koule, různá chrastítka apod. Nečlenové ČTU mají
.
možnost se zúčastnit v případě, že budou tři týdny před akcí ještě volná
místa.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Očekávaný příjezd účastníků je v průběhu pátečního večera (budova bude otevřena
od 18 hodin). Tento večer je určen pro seznamování a společné zpívání. Oficiálně
bude společný program zahájen v sobotu po snídani. Akce končí nedělním obědem.
Stravování je po celou dobu zajištěno a jídla bude rozhodně dost. Hlad je náš
společný nepřítel. Vegetariáni, bezlepky a antilaktózy, hlaste své „úchylky“ předem!
Káva, čaj, minerálka bude po celou dobu k dispozici. Lahvové pivo a dobré víno za
příznivé ceny taktéž.

S SEBOU
Hlavně hudební nástroj! Dále si kromě běžných věcí pro víkendový pobyt v budově,
a tak trochu i v přírodě, nezapomeň přibalit spacák, tužku, papír, přezůvky
a baterku. Doporučujeme si tři dny před akcí zkontrolovat e-mailovou schránku.
Pokud by bylo potřeba ještě něco „speciálního“, ozveme se.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Přihlášení = zaplacení účastnického poplatku!
Přihlásit se je nutno nejpozději týden před akcí, resp. do zaplnění počtu míst.
Účastnický poplatek činí:
 pro členy ČTU, registrované nejméně 12 předchozích měsíců
(resp. se zaplacenými členskými příspěvky pro rok 2020 a 2021): 550,- Kč
 pro členy ČTU se zaplacenými členskými příspěvky pro rok 2021: 680,- Kč
 pro nečleny ČTU: 850,- Kč

Členové ČTU z jiných oblastí (mimo oblast Jižní Morava) doloží (pro přiznání dotované ceny) své členství v ČTU průkazem člena ČTU nebo potvrzením vydaným
vedením vysílající oblasti.
Účastnický poplatek zahrnuje poplatek za ubytování a stravu po celou dobu.
V případě zrušení účasti je stornopoplatek 50 % z účastnického poplatku. To neplatí,
zajistíš-li za sebe náhradníka.
Účastnický poplatek můžeš uhradit převodem na bankovní účet ČTU-VR JM
číslo: 7290460217/0100, variabilní symbol = datum narození ve formátu RRMMDD.
Současně nám pošli na adresu vr@ctujm.cz něco jako přihlášku ...tedy kdo jsi, korespondenční adresu, datum narození a kontakt na sebe (mail a ideálně i telefon).

Seznam přihlášených účastníků s přijatými platbami je pravidelně aktualizován na www.ctujm.cz.
Ve vlastním zájmu si prosím zkontroluj, zda jsi řádně přihlášen(a).
Jakékoliv dotazy piš nejlépe mailem na vr@ctujm.cz, případně tel: +420 737 823 850.
Těšíme se na Tebe!

organizační tým

(*) Sympozium – dle Wikipedie bylo sympozium ve starém Řecku a Římě důležitou společenskou institucí.
Bylo to fórum, kde mohli přítomní debatovat, intrikovat, chvástat se nebo prostě popíjet a bavit se s ostatními.
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