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

kulturní akci

Pálava
Pořadatel:

ZO SOSaD Ústí nad Labem

Termín:

7. – 9. června 2019

Přihlášení:

telefonicky od 14.5.2019 do 21. 5. 2019 v čase od 9:00 – 11:00 hod. na tel.
604 855 053
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.:

400,-Kč, účastník zaplatí do 3 dnů od přihlášení na pokladnu ZV ZO
SOSaD Ústí nad Labem
Startovné ve výši 1500,-Kč účastníka akce bude hrazeno z prostředků FKSP a SF.
Startovné bude použito ke snížení nákladů z prostředků FKSP, SF

Startovné:

Doprava:

vlak / autobus/ vlastní

Řízení akce:

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

Místo konání:

Pavlov, ČR

Podmínky účasti:

Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních
akcí hrazených z prostředků FKSP SŽDC, SF ČD a ČDC. Zúčastnit akce se mohou
všichni zaměstnanci OŘ SŽDC, ČD OJ ZAP, ČD Cargo PJ a SOKV Ústí nad
Labem a jejich rodinní příslušníci nad 18 let věku (pokud splňují podmínky
směrnice FKSP, SF). Akce se nezapočítává do DzP. Náklady na akci jsou
účastnický poplatek a startovné a jsou stanoveny na max. počet 18 účastníků.
Náklady na účastníka ve výši 1900,- Kč, se skládá z ubytování, stravování (večeře,
snídaně), technického zabezpečení a ostatních nutných nákladů na organizaci akce.
Účastníci se účastní v době svého volna, bez nároku na refundaci mzdy.

Pojištění:

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

Ubytování:

hromadné (čtyřlůžkové a třílůžkové pokoje), rozdělení zajišťuje pořadatel

Propozice:
1. Den odjezd na Pálavu dopoledních hodinách (doporučené spojení bude upřesněno)
2. Den návštěva Archeoparku Pavlov, výstup na zříceninu hradu Děvičky, Sirotčí hrádek, nebo
návštěva zámku Mikulov (dle počasí). Večer prohlídka vinného sklepa s ochutnávkou
3. Den odjezd do Ústí nad Labem

