LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD KRUŠNÝCH HOR 2021
PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA – 1. SKUPINA

22. – 24. 1. 2021
Příjmení
Jméno
Číslo průkazu KČT
Datum narození (příp. věk)
Poštovní adresa
E-mail
Mobil
Moji parťáci pro ubytování

(bez záruky, jen pokud vyjdou místa v pokojích)

OBJEDNÁVKA PRO ÚČASTNÍKY 1. skupiny (VS 101 - 155)

Před podáním přihlášky doporučuji ověřit si u vedoucího akce volnost lůžek (ladislav.zoubek@gymso.cz).

Objednávám závazně

DATUM

Ubytování Kraslice (Domov mládeže SŠŽ Sokolov)
Ubytování Kraslice (Domov mládeže SŠŽ Sokolov)
Ubytování Hotel Hvězda, Horní Blatná (36 míst, v ceně snídaně)
Večeře - MENU Hotel Hvězda
Ubytování Penzion Bohemia, Horní Blatná (15 míst, v ceně snídaně)
Večeře - MENU Penzion Bohemia
Ubytování STC Měděnec – 1. skupina (36 míst, v ceně snídaně)
Ubytování Penzion Sport Měděnec (20 míst, v ceně snídaně)
Startovné (propozice, odznak, diplom, samolepka, ostatní materiál a režijní
náklady na přípravu akce, smluvní bus na Bublavu nebo do Mühlaitenu)
Sleva pro členy KČT

ANO = X

20. 1. 2021
(středa)
21. 1. 2021
(čtvrtek)
22. 1. 2021
(pátek)
22. 1. 2021
(pátek)
22. 1. 2021
(pátek)
22. 1. 2021
(pátek)
23. 1. 2021
(sobota)
23. 1. 2021
(sobota)
xxx
xxx

CENÍK
220 Kč
220 Kč
360 Kč
150 Kč
490 Kč
150 Kč
450 Kč
450 Kč

X

170 Kč
- 50 Kč

CELKEM Kč

Podpis přihlášeného
(u nezletilých podpis zákonného zástupce):

Poznámka: Ceny za ubytování a jídlo mi ubytovatelé potvrdí až začátkem prosince. Může se
tedy stát, že vám oznámím spolu s číslem účastníka i upravenou celkovou částku (nemělo
by to ale být moc odlišné. LZ

TRASY PŘEJEZDU s orientační kilometráží 1. Skupina (vedoucí L. Zoubek)
(trasu upraví vedoucí skupiny podle aktuálních sněhových podmínek)
1. skupina 22. 1. - 24. 1. 2020 (pá - ne)
1. den: Kraslice – BUS do Mühlleiten – Přebuz nebo Korce – Horní Blatná / Pernink, přibližná délka 28 – 35 km
2. den: Horní Blatná / Pernink – Boží Dar – Měděnec, přibližná délka 41 km
3. den: Měděnec – Hora sv. Šebestiána – Chomutov, přibližná délka 33,5 km
Denní délka trasy je individuální záležitostí danou fyzickou kondicí a zájmem účastníka, uvedena je kilometráž
oficiálního průběhu tras. V případě nepříznivých sněhových nebo povětrnostních podmínek respektujte
rozhodnutí vedoucího skupiny, který trasu upraví tak, abyste všichni bezpečně dojeli nebo alespoň došli do cíle.
Přepravu zavazadel účastníků první skupiny sponzoruje tiskárna AZUS Březová, s.r.o. (https://azus.cz/)

Obecné podmínky pro účast a organizační pokyny pro účastníky:
•

•

•

•

•

•

Akce se koná za každého počasí. Kde to bude nutné, použijeme do výchozích míst jednotlivých etap a návrat zpět
využijeme smluvní nebo místní hromadnou dopravu. Trasy přejezdu absolvujeme na běžkách, v případě
nepříznivých sněhových podmínek pěšky. Pověřený vedoucí akce zajišťuje vedení výletu, informace o průběhu
trasy výletu a zajímavých místech na trase. Na účastníky se vztahuje úrazové pojištění KČT, přesto doporučujeme
mít sjednané individuální připojištění pro cesty a pobyt, zejména pro pohyb za hranicí (organizátor nevykonává
činnost cestovní kanceláře).
Účastník podáním přihlášky potvrzuje, že je fyzicky i psychicky schopen akci absolvovat, že souhlasí s těmito
podmínkami, uhradí účastnický poplatek a souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro účely
evidence a v účetní dokumentaci pořádajícího odboru. Děti a mládež do 18 let se mohou zúčastnit pouze
v doprovodu rodičů či jiného rodinného příslušníka (přihlášku účastníka mladšího 18 let vždy podepisuje zákonný
zástupce). Dříve narozeným turistům doporučujeme lékařskou prohlídku.
Účastník je se podáním přihlášky zavazuje dodržovat tyto podmínky, pokyny vedoucího skupiny a jeho zástupce
a dále zejména obecná pravidla pro chování v lese a v chráněných územích, pravidla pohybu v lyžařské stopě i na
po pozemních komunikacích a počínat si tak, aby neohrozil zdraví své nebo ostatních účastníků přejezdu nebo
jiných osob. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vyřazení z dalších ročníků přejezdu.
Základní trasy budou od cca 35 do 50 km; individuální trasy a program jsou možné - náročnější borci nebudou
omezováni, striktně ale platí dohodnutý čas a místa odjezdů a dojezdu do místa ubytování. Budeme se
pohybovat v horském prostředí - tomu bude odpovídat i denní převýšení tras a požadavky na výstroj a vybavení
(kromě vybavení na běžky doporučujeme také vhodnou turistickou obuv a oblečení, ve kterém zvládnete i náhlé
změny počasí k horšímu, osobní lékárnička, turistické hole, pití a jídlo na cestu…).
Lůžka v místech ubytování budou rozdělena podle možností chat a penzionů (s přihlédnutím na celistvost
zúčastněných skupin).

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 30. listopadu 2020 v 18:00 hodin.

•

Přihlášky a platby se přijímají pouze do naplnění kapacity ubytování (netýká se účastníků, kteří ubytování
nepožadují). V ceně nejsou zahrnuty platby za vstupy do objektů a další místní poplatky nebo individuálně
požadované služby. Platbu proveďte až po oznámení vedoucího akce o zařazení do skupiny a přidělení
variabilního symbolu/čísla účastníka.

•

Platí se zásadně na účet v hotovosti u přepážky, převodem z účtu nebo složenkou (složenka typu "A",
v části příjemce uvádějte „KČT, odbor Krušné hory Sokolov“).
Číslo účtu: 218 146 870 / 0300, ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna., pob. Sokolov. Vyžádejte si doklad
o zaplacení, popř. kopii výpisu z účtu nebo potvrzení operátora o provedení úhrady.
Použijte tyto symboly: VS = číslo účastníka, SS = 202152
DODRŽUJTE: jeden účastník = jedna přihláška = jeden variabilní symbol (platí i pro hromadné
přihlášky).

•
•
•
•

STORNOVAT přihlášku lze nejpozději do 5. 1. 2021, po tomto datu vyšle účastník náhradníka (při stornované
účasti bez zajištění náhradníka se odečtou všechny platby, které budeme muset předem uhradit, a vrací se pouze
zůstatek).
V případě zrušení akce budou účastnické poplatky vráceny na číslo účtu uvedené v přihlášce, proto je potřeba
v přihlášce řádně a čitelně vyplnit ve všechny údaje.
Přihlášky lze odevzdat osobně nebo zaslat poštou nebo e-mailem vedoucímu akce: Ladislav Zoubek, mobil:
725 729 570, e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz (Nově: písemně s podpisem, editovatelná přihláška zaslaná
elektronicky z e-mailové adresy účastníka (!) se považuje za podepsanou).

