
4. ROČNÍK ALPSKÉHO LYŽOVÁNÍ SOSaD 

 

Stubaier Gletscher 
 

SOSaD pořádá spolu se SŽDC s.o, ČD a.s. a ČD CARGO a.s. pro zaměstnance (členy SOSaD) a jejich 
rodinné příslušníky ve dnech 19.-23.1.2015 sportovní akci 4. ročník v Alpském lyžování v Rakousku 
 
Startovné po příspěvku ze SF a FKSP 4 800,-Kč 

Startovné zahrnuje: ubytování s polopenzí, cestu tam a zpět, 3 denní Alpské lyžování  

Přihlášky přijímá od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014 12:00 hod. sekretariát SOSaD na tel. 97 22 41 366, platba 

sportovní akce bude probíhat bezhotovostně převodem na účet SOSaD 43-2207550287/0100, při přihlášení je 
nutné zaplatit zálohu v minimální výši 2000,- Kč a to do 20 dnů od přihlášení (pokud nebude uhrazena záloha do 

ukončení přijímání přihlášek, účastník bude automaticky vyřazen), Účastníci se přihlašují osobně a při přihlášení je 

nutno uvést Jméno a Příjmení, Datum narození, Bydliště, číslo cestovního dokladu a kontakt na kterém Vás 
100% zastihneme nebo budeme moci nechat zprávu. Doplatek nutné provést do 30. 11. 2014 (pokud nebude 

doplatek uhrazen, účastník bude automaticky vyřazen bez možnosti vrácení zálohy. Záloha bude použita na storno poplatky) 

 

Propozice lyžování: 

1. Den 19. 1. 2015 odjezd v ranních hodinách, ubytování, večeře, zápis do jednotlivých disciplín  

2. Den 20. 1. 2015 snídaně, Alpské lyžování (slalom), večeře, vyhlášení výsledků 

3. Den 21. 1. 2015 snídaně, Alpské lyžování (obří slalom), večeře, vyhlášení výsledků 

4. Den 22. 1. 2015 snídaně, Alpské lyžování** (slalom družstev), vyhlášení výsledků, odjezd do ČR  

5. Den 23. 1. 2015 příjezd v ranních hodinách   

 

Místa a časy odjezdu autobusu (nutno přijít minimálně 10 min. před odjezdem) 

Děčín - naproti hlavnímu vlakovému nádraží odjezd 8:00 hod. *** 

Ústí nad Labem – na autobusové zastávce vedle budovy RSM, DVI 8:30 hod. *** 

Sokolov – terminál autobusů vedle vlakového nádraží odjezd 11:30 hod. *** 

Cheb – před vlakovým nádražím 12:10 hod. *** 

Počet míst je limitován na 50 účastníků 

**   před odjezdem na lyžování se budou muset vyklidit pokoje, věci budou uloženy ve společné místnosti na hotelu, kde se bude moct po 

lyžování před odjezdem domů převléknou.  

*** odjezdy autobusu se mohou z organizačních důvodů ještě změnit 


