Svaz Odborářů Služeb a Dopravy,

ve spolupráci se SŽ, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., pořádají
kulturně - sportovní akci

Poznávání naší země
Českomoravská Vysočina – Žďárské vrchy
Pořadatel:

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Termín:

3. – 6. 9. 2021

Přihlášení:

na základě průzkumu zájmu

Účastnický poplatek: po příspěvku z C- FKSP 1000 Kč a C- SF 1000 Kč
Platba sportovní akce bude probíhat bezhotovostně převodem na účet SOSaD 43-2207550287/0100. Při
přihlášení je nutné zaplatit účastnický poplatek, a to do 3 dnů od přihlášení (pokud nebude uhrazen
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 a kontakt, na kterém Vás 100% zastihneme.
V případě odhlášení, se účastnický poplatek 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*, polopenzi, dopravu, vstupné
Doprava:

Vlak, autobus, vlastní

Maximální počet:

50 účastníků, akce se uskuteční jen v případě min. počtu 43 účastníků

Řízení akce:

Ředitel akce: Kadečka Jan tel. 9722 41 364, mobil 604 855 053,
e-mail: jan.kadecka@sosad.cz

Místo konání:

Svratka

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 dle Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky
Fondu kulturních a sociálních potřeb C-FKSP SŽ.

Náklady na akci:

3.000 Kč

Startovné:

Startovné ve výši 2.000 Kč účastníka akce bude hrazeno z prostředků C-FKSP SŽ.
Startovné ve výši 2.000 Kč účastníka akce bude hrazeno z prostředků C-SF ČD/ČDC.

Pojištění:

Účastníci nejsou pojištěni. Doporučujeme uzavřít na dobu konání sportovní akce základní
úrazové pojištění na vlastní náklady, individuálně.

Akce se připravuje za platných hygienických opatření ČR, které se mohou do konání akce ještě změnit. Každý účastník
sám odpovídá za to, že v den konání akce bude splňovat veškerá platná hygienická opatření, aby se mohl akce účastnit.
V případě, že účastník podmínky nesplní, vyhrazuje si organizátor účastníka vyloučit z akce bez možnosti vrácení
vynaložených nákladů účastníka na akci. Zároveň účastník bude povinen doplatit zaměstnavateli příspěvek z FKSP,
SF.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.
*

rozdělení na ubytování provádí organizátor.



Účastníci s přihlášením dávají automaticky souhlas se zpracováním a použitím osobních údajů za účelem uspořádání jen této akce a
to pro (SOSaD, zaměstnavatele, ubytovací zařízení). 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 ubytovacím zařízením.
Účastnící s přihlášením a zaplacením souhlasí a berou na vědomí propozice akce, SOSaD.





Průzkum zájmu o akci se bude zjišťovat na tel. 97 24 24 486

25. 6. 2021 od 9:00 hod. do 12:00 hod.
Bližší informace (bez možnosti přihlášení) na tel. 604 855 053

Informace účastníkům ke sportovní akci Turistika Českomoravská vysočina žďárské vrchy dne 3. - 6. 9.2021

Místo: hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka
Doprava tam: vlakem do Hlinska v Čechách a autobusem z Hlinska v Čechách do Svratky na hotel.
Odjezd autobusu 15:00 hod.
Doprava zpět: z hotelu autobusem do Hlinska v Čechách. Z Hlinska v Čechách vlakem.
Odjezd autobusu 10:00 hod.
Spojení vlakem si účastník zajišťuje sám. Autobus zajišťuje pořadatel.
Ubytování: Příjezd a zápis na akci je možný dne 3. 9. 2021 od 14:00 hodin. Odjezd/ vracení klíčů od pokojů dne 6. 9. 2021 do
10 hodin. Každý účastník při příjezdu se přihlásí na recepci, kde dostane klíč od přiděleného pokoje. Účastníci
jsou rozděleni na ubytování, pokud je to možné dle parametrů: Rodina, páry nebo jednotlivci ženy, muži. Změny
v rozdělení na ubytování již pak nejsou možné. Účastníky, kteří se účastní jednotlivě, žádám, aby vždy vraceli
klíče na recepci, pokud se nebudou zdržovat na svých přidělených pokojích v hotelu.
Stravování: snídaně od 7:30 – 9:30 hod. Večeře: od 18:00 hod.
Program:
3. 9. 2021 příjezd na akci
4. 9. 2021 odjezd v 9:00 hod autobusem do skanzenu Veselý Kopec. Prohlídka skanzenu kde bude v ten den možnost zažít
dobové posvícení. Odjezd cca 12:45 hod. autobusem na Medkovy kopce kde navštívíme areál Čertovina
s návštěvou světového unikátu pekla v 14:00.
5. 9. 2021 Výstup na nejvyšší horu Žďárských vrchů Devět skal
6. 9. 2021 odjezd z akce

