Svaz odborářů služeb a dopravy
základní organizace Ústí nad Labem,

ve spolupráci s SŽDC s.o., ČD Cargo, a. s., ČD, a.s.
pořádají

kulturně zábavní akci
SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE ČESKÝ KRUMLOV
Pořadatel:

ZO SOSaD Ústí nad Labem

Termín:

20. – 21. ČERVEN 2015

Přihlášení:

od 18.5.2015 do 10. 6. 2015, 7:15 - 11:15 hodin tel. 9724 24 486

Účastnický popl.:

200,-Kč účastník zaplatí do 7 dnů ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem

Doprava:

autobus

Maximální počet:

35 účastníků

Řízení akce:

Ředitel akce: Kadečka Jan tel. 9724 24486, mobil 604 855 053,
mail:jan.kadecka@sosad.cz

Místo konání:

Český Krumlov

Podmínky účasti:

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

Náklady na akci:

1 718,-Kč

Startovné:

Startovné ve výši 1518,-Kč za účastníka akce bude hrazeno z prostředků FKSP a
SF.

Pojištění:

účastníci jsou povinni uzavřít na dobu konání kulturně zábavní akce základní
úrazové a cestovní pojištění na vlastní náklady individuálně.

Ubytování:

Hotel Alf
Rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel

Stravování

1x Večeře a 1x snídaně

Propozice akce:
1.den) Odjezd z Ústí nad Labem v 6:00 hod. (z aut. zast. u myší díry) do Borovan na ubytování do Hotelu
Alf. Po příjezdu rychlé ubytování a ihned odjezd do Českého Krumlova na slavnosti.
Program v Krumlově je inviduální dle programu slavností
10.00 – 21.00 Historický trh s programem na zámku
10.00 – 24.00 Program po celém městě - hudební, divadelní, taneční, kejklířská a komediantská
vystoupení, hry pro děti i dospělé a další Scény: Náměstí Svornosti, Pivovarská zahrada, I.
zámecké nádvoří, Nádvoří Prelatury, Hotel Růže, Široká ulice, Hradební, Letní zámecká
jízdárna, Ostrov
10.00 – 22.00 Historické vojenské ležení ve stylu gotiky v Městském parku (kromě času průvodů)
15.00
Renesanční historický průvod městem s ceremonií v pivovarské zahradě
16.00 – 17.00 Slavnostní program pro vladaře v pivovarské zahradě
10.00 – 19.00 Pivovarská zahrada – hry pro děti i dospělé
21.00
Noční rytířský turnaj na koních – legenda Dělení růží
22.30
Historický koncert a Ohňová show v pivovarské zahradě
22.30
Večerní koncert na náměstí Svornosti
24.00
Slavnostní ohňostroj na jižních zámeckých terasách

Odjezd na hotel v 0:30 hod.
2.den) snídaně od 8 - 10:00 hod., po snídani odjezd v 10:30 hod. do Ústí nad Labem
Účastníci při odjezdech autobusu (místa a času) a ubytování dbají pokynů vedoucího akce, který má
předem dané pokyny. Mějte prosím na paměti, že je to hromadná akce a nelze vyhovět změnou programu
na přání jednotlivce.

