Svaz odborářů služeb a dopravy

ve spolupráci se zaměstnavatelem SŽDC pořádají

sportovní akci

Alpská turistika
Švýcarsko

Pořadatel:

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Termín:

25. – 28. května 2018

Přihlášky:

Příjem přihlášek od 5. 2. 2018 od 8:30 hod. na tel. 972 443 441.
Při přihlášení nutno nahlásit číslo OP či cestovního pasu, trvalé bydliště, datum
narození, osobní číslo, mobilní telefon a e-mail.

Účastnický popl.,

2 100,- Kč/účastníka bude použit na snížení celkových nákladů akce z C-FKSP.
Poplatek do 14 dnů od přihlášení hotově na ZV nebo na č.ú.: 2300657863/2010

Doprava:

Autobus, nástupní místo Cheb

Maximální počet:

42 účastníků

Organizátor:

Jiří Skopový, tel: 972 443 441, mob: 604 444 248

Místo konání:

Švýcarsko

Podmínky účasti:

Akce je pořádána pro zaměstnance SŽDC a jejich rodinné příslušníky a důchodce
SŽDC. Zaměstnanci se mohou zúčastnit pouze ve svém volnu. Podmínky jsou
stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních a kulturních akcí
hrazených z prostředků C-FKSP SŽDC.

Náklady na akci:

7 100,- Kč/ účastníka - 5 000,- Kč za účastníka bude hrazeno z prostředků C-FKSP

Pojištění:

Účastníci akce nejsou pojištěni. Každý účastník je povinen uzavřít si po dobu
konání akce úrazové a cestovní pojištění na vlastní náklady individuálně.

Ubytování:

Hotel, 2 -3 lůžkové pokoje, polopenze, rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel.
Jiné složení pokojů je možno domluvit s organizátorem akce.

Program:
25. 5. Odjezd z Chebu v 02:00 hod. z autobusového nádraží, přejezd do oblasti kantonu Ticcino údolím
Rýna do města Bellinzona , dále údolí Verzasco , výjezd lanovkou na Monte Bré (933 m),
ubytování, večeře.
26. 5. Snídaně; návštěva parku Švýcarsko v miniaturách Melide; výlet lodí po jezeře Maggiore do
italského letoviska Luino , zpět na ubytování.
27. 5. Snídaně; cesta podél jezer Como a Mezzola, výjezd do atraktivního horského průsmyku Maloja
(1815 m) se zastávkou u vodopádu Borgonuovo a roklí rozděleném městě Chiavenna; lázeňské
středisko Svatý Mořic; poté průjezd do průsmyku Flüela (2383 m) a odjezd domů.
28. 5. Příjezd kolem 2:00 hod. do Chebu

