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

sportovní akci

ŠUMAVA
Pořadatel:

Svaz odborářů služeb a dopravy

Termín:

1. – 4. září 2017

Přihlášení:

od 3.7.2017 do 12. 7. 2017, v úředních hodinách ZV ZO SOSaD
Ústí nad Labem tel. 9724 24 486

Účastnický popl.:

50,-Kč účastník zaplatí do 7 dnů od přihlášení na pokladnu ZV
ZO SOSaD Ústí nad Labem

Doprava:

vlak / vlastní

Maximální počet:

50 účastníků

Řízení akce:

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

Místo konání:

Šumava, Železná Ruda

Podmínky účasti:

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

Náklady na akci:

3050,-Kč

Startovné:

Startovné ve výši 3000,-Kč účastníka akce bude hrazeno
z prostředků C-FKSP a C-SF. Startovné bude použito ke snížení
nákladů z prostředků C-FKSP, C-SF

Pojištění:

účastníci si sami uzavřou na dobu konání kulturně sportovní akce
základní úrazové a cestovní pojištění na vlastní náklady
individuálně.

Ubytování:

Penzion Diana, Rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel
gps. Penzionu 49.1411531N, 13.2332628E

Stravování:

3x Večeře a 3x snídaně

Propozice:
1. den – příjezd do Železný rudy, příjezd vlastní dopravou možný od 14:30 hod.
Doporučené spojení vlakem z Ústí nad Labem přes Most a Plzeň. Os 6802 odj. 7:58
hod. z ÚL, přij. Most 8:54 hod., odj. 9:05 hod. R 1083 přij. Plzeň 11:54 hod., odj. Rx
776 příj. Železná ruda – město 15:03
2. den – snídaně, Turistika*, večeře
3. den - snídaně, Turistika*, večeře
4. den - snídaně dle pokynů organizátora, Odjezd (čas odjezdu si účastník naplánuje sám)
pokoje se musí opustit do 10:30 hod.
* druhý nebo třetí den dle počasí a možností bude zajištěna doprava a lanovka na Velký Javor. Bližší informace až na
místě konání akce. V případě špatného počasí (určuje organizátor) nebude výlet na Velký javor realizován.

