Svaz odborářů služeb a dopravy
ve spolupráci se zaměstnavatelem
ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o.
pořádají

sportovní akci

5. ročník v alpském lyžování
v oblasti Kitzsteinhorn/Schmittenhöhe
Pořadatel:

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Termín:

13. – 17. ledna 2016

Přihlášky:

Příjem přihlášek od 26. 10. 2015 do 6. 11. 2015, 8:00 - 11:15 hod. tel.
972 241 366.
Při přihlášení nutno nahlásit číslo OP či cestovního pasu, trvalé bydliště, datum
narození, mobilní telefon a e-mail.

Účastnický popl.:

4 450,- Kč/účastníka
Záloha 2 000,- Kč do 2 dnů od přihlášení, doplatek do 30. 11. 2015 bezhotovostně
na bankovní účet Svazu Odborářů Služeb a Dopravy č. 43 – 2207550287/0100

Doprava:

Autobus

Maximální počet:

40 účastníků

Řízení akce:

Jan Kadečka

Místo konání:

Rakousko - Kitzsteinhorn/Schmittenhöhe

Podmínky účasti:

Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních a
kulturních akcí hrazených z prostředků C-SF ČD, a.s., ČD CARGO, a.s. a C-FKSP
SŽDC, s.o.

Náklady na akci:

9 450,- Kč/ účastníka

Startovné:

Startovné ve výši 5 000,- Kč za účastníka bude hrazeno z prostředků C-SF a CFKSP.

Pojištění:

Účastníci jsou povinni uzavřít po dobu konání akce základní úrazové a cestovní
pojištění na vlastní náklady individuálně.

Ubytování:

Penzion, 2 - lůžkové pokoje
Rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel.

Stravování:

Snídaně bufet, večeře menu

Propozice:
13. 1. Odjezd z Děčína v 15,00 hod proti hlavnímu vlakovému nádraží, z Ústí nad Labem v 15,30 hod
na autobusové zastávce vedle budovy RSM, DVI, ze Sokolova v 17:00 hod terminál autobusů vedle
vlakového nádraží a z Chebu v 17:30 hod před vlakovým nádražím. Odjezdy autobusu se mohou
z organizačních důvodů změnit. Příjezd a ubytování.
14. 1. Snídaně, zápis do jednotlivých disciplín, alpské lyžování (slalom), večeře, vyhlášení výsledků
15. 1. Snídaně, alpské lyžování (obří slalom), večeře, vyhlášení výsledků
16. 1. Snídaně, alpské lyžování (slalom družstev), vyhlášení výsledků, odjezd do ČR, před odjezdem na
lyžování se musí vyklidit pokoje, věci budou uloženy ve společné místnosti v hotelu, kde bude možnost
se převléknout.
17. 1. Příjezd v ranních hodinách

