
    PASSO SAN PELLEGRINO FALCADE 

 

 

SOSaD má zájem uspořádat spolu se SŽDC, ČD, a.s. a ČD CARGO, a.s. pro zaměstnance a 

jejich rodinné příslušníky ve dnech 10. - 14. 1. 2022 sportovní akci 

10. ročník v alpském lyžování SOSaD 

Cena akce: 10 980,- Kč 

Účastnický poplatek po příspěvku z C-FKSP 3980 Kč a C-SF 3980 Kč 

 
Účastnický poplatek  
Zahrnuje: ubytování *, polopenze, cestu tam a zpět, 3denní alpské lyžování  
Nezahrnuje: vratnou kauci za skipass, cestovní pojištění 
 
Platba sportovní akce bude probíhat bezhotovostně převodem na účet SOSaD  
43-2207550287/0100. Při přihlášení je nutné zaplatit celý účastnický poplatek a to do 5 dnů 

od přihlášení (pokud nebude uhrazen celý účastnický poplatek, účastník bude automaticky 

vyřazen). Účastníci přihlašují osobně jen sebe a rodinného příslušníka, při přihlášení je nutno 

uvést za všechny přihlašované jméno a příjmení, osobní číslo u zam., datum narození, 

bydliště, číslo cestovního dokladu a kontakt, na kterém Vás 100% zastihneme.  

V případě odhlášení, se účastnický poplatek nebo záloha nevrací (bude použito na storno 

poplatky). Počet míst je limitován na 50 účastníků, akce se uskuteční jen v případě min. 

počtu 43 účastníků. Pokud se akce neuskuteční, účastnický poplatek bude vrácena v plné výši 

na účet, ze kterého platba přišla. 

 

 

 



 

 

Odjezd autobusu v ranních hodinách. Zastávky: 

Děčín - naproti hlavnímu vlakovému nádraží odjezd ? hod. *** 

Ústí nad Labem – na autobusové zastávce vedle budovy RSM, DVI ? hod. *** 

Cheb – naproti hlavnímu vlakového nádraží odjezd ? hod. *** 

 

 

Pokyny: 

1. Den 10. 1. 2022 odjezd v ranních hodinách, ubytování* 

2. Den 11. 1. 2022 snídaně, alpské lyžování**, večeře 

3. Den 12. 1. 2022 snídaně, alpské lyžování**, večeře 

4. Den 13. 1. 2022 snídaně, alpské lyžování**, odjezd do ČR 

5. Den 14. 1. 2022 příjezd do ČR 

Skibus je k dispozici, na lyžování se bude dojíždět i vlastním busem cca 10 minut.  

 

*       rozdělení na ubytování provádí organizátor. 

 

**   poslední den před odjezdem na lyžování se budou muset vyklidit pokoje, věci budou 

uloženy ve společné místnosti na hotelu, kde bude možnost po lyžování před odjezdem 

domů převléknout se.  

*** odjezdy autobusu z organizačních důvodů budou upřesněny 5 dní před odjezdem, 

přidělení místa v autobuse provede Organizátor.  

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu. 

 
 Účastníci s přihlášením dávají automatiky souhlas se zpracováním a použitím osobních údajů za účelem 

uspořádání jen této akce a to pro (SOSaD, zaměstnavatele, CK, ubytovací zařízení, lyžařské středisko). Bez tohoto 

souhlasu nelze se akce účastnit. 

 Účastníci s přihlášením a zaplacením účastnického poplatku nebo zálohy souhlasí s tím, že v případě odhlášení se 

z akce uhradí rozdíl storno poplatku, bude-li storno poplatek vyšší, než co zaplatili na účet SOSaD. Storno poplatek 

se řídí smlouvou s CK. 

 Účastnící s přihlášením a zaplacením souhlasí a berou na vědomí propozice 9. ročníku alpského lyžování SOSaD.  

 

 

Covid 19:  

Akce se mohou účastnit osoby, které mají certifikát EU Covid 19 o provedené vakcinaci. Organizátor 

není schopen organizačně zprostředkovat na místě akce test PCR.V případě nemožnosti vycestování 

bude akce přeložena.         

 

Průzkum zájmu o akci se bude zjišťovat na sekretariátu SOSaD na tel. 97 22 41 366  

         od 8. 11. 2021 a 12. 11. 2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod. 

 

 

Bližší informace (bez možnosti přihlášení) na tel. 604 855 053 


