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Táborníci z celého světa, kteří dosud nemají vyhrazeny dny  27.července do 
5.8.2012 nemohou  chybět na největším setkání táborníků za posledních 10 let. 
Plánujeme 10 dní báječné činnosti, výlety, přednášky, výstavy a jiné zábavy, jídla a 
mnoho dalšího. Nemluvě o tom, že máte možnost setkat se s ostatními táborníky 
z Evropy i Asie. 

Rally se konná Montmagny městečko asi 35 

minut od Quebec City na jižním pobřeží Saint 

Lawrence River 

Ceny rally 

Dospělí 

ubytování mimo místo            CDN 55 dolarů 

Na místě (s vlastním vozidlem) CDN 110 dolarů 

Děti (ve věku 6 až 17) 

ubytování mimo místo   CDN 25 dolarů 

Na místě (u nás, v jednom z našich vozidel) CDN 50 dolarů 

Děti (ve věku 5 let) zdarma 

Ubytování 

Město Montmagny má k dispozici vynikající řadu ubytování v hotelu. Podívejte se na seznam. 

Kanada 
 

78. RALLY FICC 

2012 

27. 7. – 5. 8. 2012 



Můžete si také pronajmout RV (motorhome) po dobu trvání  srazu, nebo i déle, pokud byste chtěli 

prozkoumat více Quebeku a zbytku Kanady. Podívejte se na seznam rekreační vozidla k pronájmu. 

Dětský program, 

V roce 2012 FICC Rally organizátoři věnovali zvláštní pozornost na rodiny a děti a připravili 

exkluzivní program aktivit pro ně. Je tu hodně zábavy pro mladé lidi všech věkových kategorií 

i pro rodiče s dětmi, v průběhu celého Rally. Monitory přidělené na tyto činnosti budou 

plánovat zábavu a program, který nabízí hry v parku, řemesla, fotografie, safari, produkce 

krátkých video, karaoke, posezení u ohně se songy a vyprávění, sportovní hry, možnost zahrát 

si bowling nebo vidět film, stolní hry a elektronické hry, filmové večery, atd. Kompletní 

informace najdete v "programu pro děti". Nezapomeňte zabalit in-line brusle, hokejky, 

fotoaparát, videokameru, skateboard, plavky a čepice, vycházkové boty a další vybavení. 

Registrace Rally 2012 FICC 

Prosím, přečtěte si následující informace a stáhněte registrační formulář. 

Zadejte jména všech lidí, kteří budou s vámi, a odpovězte na všechny otázky ve formuláři. Tyto 

informace pomohou Rally organizátorům připravit příjemný pobyt. 

Pak vyberte všechny volitelné aktivity ($), které Vás zajímají. Podstatné je, že si označíte volbu na 

formuláři a přiložte vaší platby. Které vám pomohou rozhodnout, doporučujeme vám konzultovat 

program aktivit - Den po dni část po části. Věnovali jsme zvláštní pozornost potřebám osob s 

omezenou pohyblivostí. Pokud zaškrtnete políčko,  na formuláři, prosíme také uvést druh postižení. 

Platba 

Ceny uvedené pro registraci jsou uvedeny za osobu. Ty se liší v závislosti na tom, zda budou bydlet na 

místě Rally FICC (s vlastním ubytováním ) nebo v hotelu. Zaregistrujte se podle toho. 

Pokud chcete zůstat na místě  FICC Rally, je třeba doplatit  náklady elektrické energie pro RV 

(motorhome). 

Zaplatit částku vypočtenou na registračním formuláři poštovní poukázkou nebo šekem, splatný do 

klubu, do kterého patříte, ve své zemi původu. Klub předá společně přihlášky  pořadatelům  Rally FICC 

v Kanadě. 

Uzávěrka přihlášek je 01.5.2012. Veškeré přihlášky zaslané po tomto datu budou 

předmětem pozdější poplatek ve  výši 20%. 

FICC vyžaduje, aby všechny registrační formuláře pro rok 2012 FICC Rally posílali členské kluby v zemi 

původu. Účastníci se mohou  zaregistrovat  přímo v roce 2012 organizaci FICC Rally. 

Všichni účastníci RALLY musí mít platnou CCI kartu. 

Zrušení přihlášení: 

Výlety, stravování, aktivity pro děti, speciální aktivity a ukázky, můžou být změněny, nahrazeny  nebo 

zrušeny bez předchozího upozornění, pokud není dostatek účastníků. 

Bude-li  v roce 2012 FICC Rally  zrušena organizačním výborem, bude platba účastníkům uhrazena v 

plné výši. 

Pokud  účastník zruší svou účast na Rally FICC 2012, bude rozhodnuto  organizačním výborem  FICC o 

navrácení registračního poplatku. Doporučujeme, aby účastníci uzavřít vhodné cestovní pojištění. 

 



  

To je plánek rally.Místa, kde bude většina aktivit Rally. Obytné plochy jsou umístěné jsou umístěny na 

půli cesty mezi hlavní plochou  a Pointe-aux-Oies kempu. To je nejbližší oblasti, do ústřední haly. 

Účastníci s dětmi budou mít prioritu zůstat v místech hlavního dění, protože v kempu je spousta 

venkovních vybavení dětských hřišť. Kromě toho bude existovat velké množství služeb, k dispozici na 

místě, aby to pro ně bylo snadné účastnit se  FICC Rally, spolu se spoustou aktivit pro děti. Tato plocha 

je určena pro účastníky s menšími tábornickým vybavením, a pro ty kteří  také potřebují nejvíce 

služeb. 

Centre de SANTÉ ET DE SLUŽBY SOCIAUX (CSSS)  

Tato plocha bude především pro účastníky, kteří se rozhodli pro krátkodobý pobyt  FICC Rally (5 dnů). 

Tohoto vzorce vyžaduje značné logistické podpory (z důvodu častých příchody a odchody), a tak 

všichni tito účastníci jsou umístěny na jednom místě. 

Všimněte si, že všechny RV míst na různých místech bude nabízet záložní zdroj, aby RV baterie nabité, 

voda (ne pitná voda) a přístup k sociálnímu zařízení po celou dobu. Na některých místech budete mít 

přístup do sprch.  

Kyvadlová doprava bude zajištěna, aby se účastníci dostali na všechna místa, i když je třeba 

poznamenat, že všechna místa jsou jen kousek od hlavní budovy  

 

 

 

 

RALLY  ve fotografiích 



Ptačí perspektivy na Montmagny. Město leží na 
jižním pobřeží sv Lawren   

Pointe-aux-Oies tábořiště, jedno z míst  Rally. 
Hlavní  FICC Rally místo, hlavní budovy ukazují, 
pohodlí stanice a další zařízení.  

 

 

 

 

 

 

DOPRAVA 
Zde je několik tipů pro bezproblémovou cestu 
do FICC Rally 2012. 
dvě letiště 
Máte na výběr ze dvou letišť pro získání do 
Quebec Jean Lesage Airport (severně od 
Quebec City, nejbližší Montmagny - 80 km) 
nebo Pierre Elliot Trudeau Airport (západní část ostrova Montreal - 330 km). 
Jak se dostat z letiště do Montmagny 

V roce 2012 FICC Rally organizace zajistí kyvadlovou dopravu od Jean Lesage letiště v 
Quebec City přímo na hotely a hlavní událost místo. Podívejte se na informace o této službě 
na přihlášce. Dispozici bude poplatek za raketoplánu, a bude nutné poskytnout své údaje o 
letu. 
 
Pokud dáváte přednost dostat do Montmagny na vlastní pěst, můžete si vzít taxi z letiště na 
nejbližší autobusové nádraží (Sainte-Foy, v obci Quebec City, nebo Berri-UQAM, v 
Montrealu) a jet autobusem. Můžete  zakoupit vstupenky on-line u autobusové společnosti 
(www.orleansexpress.com). Stačí zadat výchozí město (Sainte-Foy nebo Montreal) a určení 
(Montmagny). 

 

 


