VÝKONNÝ VÝBOR RADY
HNUTÍ BRONTOSAURUS
Vás srdečně zve na

Valnou hromadu
Hnutí Brontosaurus
aneb „síťování“
22. 2. – 24. 2. 2013
na Ekocentru Paleta v Oucmanicích
Zveme

Vás

na

valnou

hromadu

v duchu

motta

„Brontosaurus spojuje lidi!“
Těšte se na:
- sdílení a výměnu zkušeností o tom, co nám v článcích
jde i co nás trápí.
- inspiraci, jak to dělají jinde
- spojování sil ke společným cílům
- navazování kontaktů
- poznávání
nových
přátel,
spolupracovníků,
spoluorganizátorů, …
Zkrátka

Vás

zveme

na

největší

setkání

nejen

brontosauřích osobností roku 2013!
Otevřeno

je

všem:

delegátům,

hostům,

i začátečníkům, co se chtějí více zapojit.

zkušeným

CO JEŠTĚ PŘED VALNOU HROMADOU:
Informace od nás
V dostatečném předstihu před Valnou hromadou se můžete těšit na:
zpravodaj o tom, se událo v Hnutí Brontosaurus v roce 2012. V tištěné podobě bude k dispozici na
Valné hromadě.
podklady ke všem důležitým tématům (dílny Zapojování nových lidí, Středoškoláci jako naše cílová
skupina, Kvalita akcí, návrh změny stanov ve vztahu k novému občanskému zákoníku, podklady
pro jednání sekcí Zahraničí, Brďo, OHB, Zelené sekce, …)
Informace od vás
Do 12. 2. 2013 můžete navrhnout krátkou prezentaci vašich významných projektů na Valné hromadě
a poslat další náměty na adresu hnuti@brontosaurus.cz.
Přihlášení
Do 14. 2. 2013 NAHLAŠTE prosím E-MAILEM POČET DELEGÁTŮ za váš ZČ a POČET HOSTŮ
z vašeho ZČ (uveďte, zda žádají VEGETARIÁNSKOU stravu).
Hlaste se na adresu: hnuti@brontosaurus.cz, předmět „Valná Hromada“.
Stejně tak se nahlaste pokud přijedete sami za sebe (ne prostřednictvím základního článku).
Delegátky:
Co ukládají stanovy HB: „Každý základní článek nebo regionální centrum z řad svých členů písemně
deleguje nejvýše dva zástupce, kteří se společně se členy Výkonného výboru Rady HB a KRK stávají po
registraci v místě konání Valné hromady jejími delegáty. Řádným delegát je pouze ten, kdo se prokáže
písemným potvrzením od statutárního zástupce ZČ a průkazem člena HB se známkou na rok 2012 nebo
2013“. Klub může delegovat jednoho delegáta. Jako host může samozřejmě přijet kdokoliv.
DELEGÁTKY naleznete v příloze. Stačí je přivést podepsané na VH.

ORGANIZAČNĚ K VALNĚ HROMADĚ:
Cena za ubytování a stravu
Cena za ubytování a stravování bude 250 Kč pro delegáty i hosty.
Slevy: cena pro studenty 200 Kč, hromadná sleva za dva delegáty ZČ, RC je na 400 Kč. Slevy nelze
kombinovat :-)
Místo konání:
Ekocentrum PALETA Oucmanice - více o Ekocentru na http://www.adminhigh.cz/paleta-oucmanice/
Popis cesty:
Dorazíte vlakem, popř. autobusem do zastávky Brandýs nad Orlicí. Pěšky se vydejte k železničnímu
přejezdu (hned za zastávkou směrem na Pardubice, Choceň). Ten přejdete a za ním most přes řeku. Dáte
se touto cestou po silnici a v kopci za posledním domem je zkratka přes les. Za lesíkem se vrátíte opět na
silnici a před sebou již uvidíte Oucmanice. Žlutý statek vlevo za rybníkem nemůžete minout.
Autobusem se můžete do obce dostat několikrát denně z Ústí nad Orlicí, Chocně, Vysokého Mýta nebo
Brandýsa nad Orlicí. Bude-li to třeba, tak vám zajistíme odvoz z Brandýsa autem. Napište sms, e-mail, že
máte zájem.

S sebou:
přezůvky, spacák, terénně pracovní oblečení k většímu či menšímu ušpinění, delegátku ZČ + penízky na
poplatek, fotky a filmy k promítnutí, pár peněz na nákup zajímavých Bronto materiálů a případně
ekoliteratury, kroniky z akcí a dobrou náladu kolik se jí jen do vás vleze ;o)
Spaní a jídlo:
Pro 40 z Vás jsou k dispozici luxusní postele. Zbytek se buď přidruží nebo využije parket a karimatky.
Jídlo bude zajištěno z místní kuchyně ekocentra. Kdo se včas nenahlásí, ten nejí !!! Zajištěna bude strava
od lehké páteční večeře do nedělního oběda, pro vegetariány bezmasá, pokud se nahlásí.
Po celou dobu bude k dispozici káva, čaj i čokoláda ;-).

Informace
Pište si o ně na: hnuti@brontosaurus.cz nebo volejte na tel. 605 763 112.

Všechny rád uvidí celý přípravný tým … rada… kancelářští… a kamarádi ze základních článků!

Těšíme se na Vás
za výkonný výbor Adéla Kulštrunková
za ústředí HB Dalimil „Cody“ Toman

