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Prohlédněte si ve svém
oblíbeném prohlížeči

SPOLEČENSKÝ PROGRAM ANEB
"KOUZELNÉ ČÍSLO" V ROCE 2016
Společenský doprovodný program BGF 2016 bude opět bohatší. V letošním
roce bude jeho část nově probíhat i v právě otevřených a překrásně
zrekonstruovaných objektech českokrumlovských klášterů
(http://www.klasteryck.cz/), které se nacházejí přímo nad parkovištěm P2, tedy
nad místem startu všech tratí BGF 2016. Ve startovním balíčku všichni
účastníci naleznou voucher na bezplatnou individuální prohlídku expozic
tohoto nově zrekonstruovaného klástěrního komplexu během celého
sportovního víkendu.
V sále klášterů proběhne také v pátek 30. 9. od 18 hod. přednáška zabývající
se rakovinou prsu, současnými možnostmi její léčby a dopady na život
pacienta a jeho rodiny. K tématu vystoupí přední odborníci na dané téma,
konkétně onkolog, chirurg a psychiatr/psychoterapeut. Její účastníci dostanou
závěrem i prostor pro své dotazy. Tato přednáška tak propojí charitativní
myšlenku Bohemian Gran Fondo s místy, které v minulosti byly přirozenými
centry vzdělanosti, poznání i léčby.
Pro ty, kteří se zaregistrují v pátek 30.9.2016 (registrace bude otevřena od 17
do 21 hod.), bude dále připraven bezplatný poukaz do klášterní kavárny,
nazvané příhodně Oddychové místo, kde se mohou osobně seznámit s krásou
tohoto nově otevřeného a dříve sakrálního místa. Tento poukaz umožní
konzumaci kávy/čaje a desertu dle výběru. A nejen to. Od 20ti hod. v pátek
30. 9. 2016 je pro účastníky BGF 2016 připravena komentovaná prohlídka
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Počet zájemců je omezen na 30 a rezervace místa bude možná při páteční
předstartovní registraci.

Ateliér Seidel (www.seidel.cz/) je další kulturní institucí, která se otevře
účastníkům BGF 2016. Unikátní historický fotoarchiv uchovaný na skleněných
deskách včetně historické fotografické techniky a původního vybavení
fotoateliéru tvoří základ muzea, které se nachází v objektu původního ateliéru
Seidel. Poukaz na vstup naleznou účastníci ve svém startovacím balíčku.
A navíc, tisky historických fotografií budou tvořit součást cen pro vítěze soutěží
BGF 2016.
Kulturní zážitek s trochou adrenalinu slibuje i další nabídka pro účastníky BGF
2016 – jízda na voru historickým centrem Českého Krumlova
(www.voroplavba.cz/). O kulturním zážitku není třeba dlouze hovořit – pohled
z plavidla na památky města zapsaného na seznamu UNESCO je opravdu
majestátní. Adrenalinovou část pak zastupuje průjezd dvěmi městskými jezy
před zraky mnoha diváků. Bohužel, k jejich upřímnému zklamání, i tato jízda
skončí bez namočení. Učastníci BGF 2016 naleznou ve svém startovním
balíčku lodní lístek, který jim dovolí absolvovat tuto nezapomenutelnou jízdu s
50% slevou do 31.8.2017.
A konečně slavnostní večer spojený s vyhlášením vítězů se bude opět
konat v sále pivovaru Eggenberg, který je v těsném sousedství parkoviště P2
– místa startu všech jízd. Po loňské zkušenosti bude celý sál rezervován pro
účastníky BGF 2016. Oficiální začátek je ve 20 hod., ale doporučujeme přijít
dříve, protože počet míst je omezený.
I v letošním roce pak bude samotné startovní číslo BGF 2016 vstupenkou
do dalších kulturních institucí města. Jejich seznam se průběžně doplňuje a
aktuální informaci naleznete na http://www.bohemiangranfondo.cz/cz/kouzelne
cislo
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