
 

 

 

 

 

 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy,  

ve spolupráci se SŽ, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., pořádají  

sportovní akci 

10. ročník alpského lyžování 
 

Pořadatel:   Svaz Odborářů Služeb a Dopravy  

     

Termín:   16. - 20. 1. 2023  

 

Přihlášení:                     na základě průzkumu zájmu, tel. 9722 41366 

 

Účastnický poplatek:   po příspěvku z C- FKSP 7000 Kč a C- SF 7000 Kč 

 

                                       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 nebo záloha, 

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). Pokud se akce neuskuteční, účastnický poplatek nebo záloha 

bude vrácena v plné výši na účet, ze kterého platba přišla. Účastnický poplatek zahrnuje: 

ubytování *, polopenze, cestu tam a zpět, 3denní alpské lyžování. Nezahrnuje: vratnou 

kauci za skipass, cestovní pojištění 

 

Doprava:                      Autobus 

Maximální počet:        49 účastníků, akce se uskuteční jen v případě min. počtu 44 účastníků  

 

Řízení akce:  Ředitel akce: Kadečka Jan tel. 9722 41 364, mobil 604 855 053,     

                                       e-mail: jan.kadecka@sosad.cz  (INFORMACE BEZ MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ) 

 

Místo konání:              Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena  

 

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 

Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních 

a kulturních akcí hrazených z prostředků C-FKSP SŽ. Akce je hromadně 

organizovaným zájezdem a příspěvek z FKSP se započítává do DZP (= daně 
z příjmů), včetně odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění (v souladu se 

zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)****) 
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Náklady na akci:      14.000 Kč 

 

Startovné:                 Startovné ve výši 7.000 Kč účastníka akce bude hrazeno z prostředků C-FKSP. 

                                   Startovné ve výši 7.000 Kč účastníka akce bude hrazeno z prostředků C-SF. 

 

Pojištění:                   Účastníci jsou povinni uzavřít na dobu konání sportovní akce základní úrazové a cestovní 

pojištění na vlastní náklady individuálně. Pozor pro lyžování v Itálii musí být pojištění proti 

škodě způsobené cizí osobě nebo majetku z nedbalosti. 
 

Covid 19:                      Akce se mohou účastnit osoby, které budou splňovat podmínky Covid pro vycestování.                                       

V případě nemožnosti vycestování bude akce přeložena.         

 

 

Odjezd autobusu v dopoledních 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 16. 1. 2023 odjezd v brzkých ranních hodinách, ubytování* 

2. Den 17. 1. 2023 snídaně, alpské lyžování**, večeře 

3. Den 18. 1. 2023 snídaně, alpské lyžování**, večeře 

4. Den 19. 1. 2023 snídaně, alpské lyžování**, odjezd do ČR  

5. Den 20. 1. 2023 příjezd do ČR 

 

Skibus u ubytování 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 automaticky 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 10. ročníku alpského lyžování SOSaD  

 

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

 11. 11. 2021 a 14. 11. 2022 od 9:00 hod. do 12:00 hod. 

Bližší informace (BEZ MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ) na tel. 604 855 053 

 

 
****) Nepeněžní příspěvek z FKSP ve formě rekreace, zájezdů (včetně hromadně organizovaných) a táborů dětí a mládeže (TDM) je u zaměstnance osvobozený 

od daně, a to v úhrnu nejvýše do 20 000 Kč za kalendářní rok. Do tohoto limitu se započítávají i příspěvky z FKSP, poskytnuté rodinným příslušníkům 

zaměstnance. Pokud součet příspěvků přesáhne v daném kalendářním roce částku 20 000 Kč, bude částka převyšující tento limit připočítána zaměstnanci ke 
zdanitelnému příjmu, a to za měsíc, ve kterém mu byla jako příspěvek poskytnuta, a bude z ní odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Důchodce SŽDC je 

v tomto případě povinen rozdíl vrátit, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po poskytnutí příspěvku.  

 

 

 

 

 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy            Správa železnic               České Dráhy               ČD Cargo 


