
 

 

 

 

 

 

 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, 
ve spolupráci s SŽDC s.o., ČD Cargo, a. s., ČD, a.s. pořádají 

 

sportovní akci 

Orlické Hory 
 
 
 

Pořadatel:                     Svaz odborářů služeb a dopravy  
     
Termín:                         6. – 9. září 2019  
 
Přihlášení:                    telefonicky od 11.3.2019  do 31. 3. 2019, Po – St v čase 9:00 – 10:00 

hod. na ZV ZO SOSaD Ústí nad Labem tel. 9724 24 486.                  
Po účastníkovi akce, se při přihlášení bude požadovat jméno a přijmení, 
osobní číslo zam., datum narození RP a RP-D, kontakt. Pokud je účastník 
odmítne sdělit, akce se nemůže účastnit. Údaje jsou použity výhradně jen pro 
účely k zajištění akce. 

 
Účastnický popl.:        500,-Kč účastník zaplatí do 3 dnů od přihlášení na pokladnu ZV ZO 

SOSaD Ústí nad Labem nebo na bankovní účet 107-2659380207/0100.  
 
Doprava:                       vlak / vlastní 

Maximální počet:          50 účastníků  
 
Garanat akce:                ZO SOSaD Ústí nad Labem 
 
Řízení akce:                  Ředitel akce: Kadečka Jan tel. 9724 24486, mobil 604 855 053, 

mail:jan.kadecka@sosad.cz 
    
 
 

mailto:jan.kadecka@sosad.cz


 
Místo konání:               Orlické hory, Deštné v Orlických horách 
 
Podmínky účasti:          Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování       

sportovních a kulturních akcí hrazených z prostředků SF ČD, a.s. a ČD 
CARGO, a.s., C - FKSP SŽDC, s.o. Akce se nezapočítává do DzP. 

                                    
Náklady na akci:             2500,-Kč 
 
Startovné:                      Startovné ve výši 2000,-Kč účastníka akce bude hrazeno z prostředků 

C-FKSP a SF. Startovné bude použito ke snížení nákladů z prostředků 
C-FKSP, SF 

 
Pojištění:                       účastníci si sami uzavřou na dobu konání kulturně sportovní akce 

základní úrazové a cestovní pojištění na vlastní náklady individuálně. 
  
Ubytování:                    hotel Alba, Rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel 
                                       gps. 50.2988394N, 16.3705686E 
 
Stravování:                     3x Večeře a 3x snídaně  
 
Propozice:                
 
1. den – příjezd do Deštného v Orlických horách, příjezd vlastní dopravou možný od 14:00 hod.  
Doporučené spojení: Ústí nad Labem – západ 8:47 R785, Nymburk  10:16 přij. Odj.  10:55 R 
925, Hradec Králové 11:51 příj. Odj.12:03 Os 5611, Týniště n.O. 12:27 příj. Odj. 12:32 Os 5127, 
Rychnov n.K. 12:56 příj., přestup na autobus 660229 odj. 13:13 Deštné v Orlických horách, 
Zákoutí hot.Orlice 14:28 hod.   
Organizátor neručí za správnost doporučené spojení, každý účastník si musí zkontrolovat 

platnost daného spojení. 
 
Večeře 18:00 hod., informace ke sportovní akci. 
 
2. den – snídaně, Turistika, večeře 
 
3. den - snídaně, Turistika, večeře 
 
4. den - snídaně, Odjezd (čas odjezdu si účastník naplánuje sám) pokoje se musí opustit do 10:00 

hod. 

 

 
 

…………............         …………………..       ………………….      ………………..    

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy                          Správa železniční dopravní cesty s.o.                              České dráhy, a.s.                                           ČD Cargo a.s.   


