Lyžařský oddíl TJ Chrudim
kontakt@ski-chrudim.cz
http://www.ski-chrudim.cz

Informace lyžařského oddílu pro rok 2019
1/ Členská schůze lyžařského oddílu se koná 22. 11. 2018 v 17 hod. v budově TJ Chrudim, Čs. Partyzánů
2/ Přihlášky do oddílu: na členské schůzi nebo zasláním na e-mailovou adresu: kontakt@ski-chrudim.cz
(jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, telefon, e-mail)
3/ Členské a oddílové příspěvky: členské oddílové celkem
do 18 let:
25,225,250,- Kč
nad 18 let:
25,375,400,- Kč
Hotově na členské schůzi nebo zasláním na číslo účtu: 2700684561/2010, vs: 220 – do zprávy pro příjemce
uveďte jméno plátce.
4/ Termíny zájezdů 2019:
5.1. Janské Lázně
12.1. Pec pod Sněžkou
19.1. Říčky

26.1. Deštné
2.-9.2.(jarní prázdniny-nejede se)
16.2. Čenkovice

23.2. Dolní Morava
2.3. Janské Lázně
9.3. Mísečky

Změna zimního střediska, dle aktuálních sněhových podmínek je možná, upřesnění najdete od každého
čtvrtka na www.ski-chrudim.cz
5/ Ceny zájezdů:
člen oddílu do 6 let
člen oddílu do 18 let
člen oddílu nad 18 let
nečlen oddílu

zdarma (pouze s doprovodem ZODPOVĚDNÉ osoby, dle níže uvedené ceny)
120,- Kč
150,- Kč
300,- Kč

6/ Odjezdy pro všechny termíny:
Parkoviště před Penny Obce Ležáků
Hasičská zbrojnice
Nám. T. G. Masaryka
Pardubice – Zimní stadion

645
650
700
710

Návraty cca v 18 00

7/ Přihlášení zájezdů: jméno, telefon, místo nástupu zasílejte na e-mailovou adresu: kontakt@ski-chrudim.cz
Nejpozději vždy do čtvrtka před termínem zájezdu do 17,00 hodin!
8/ Úhrada zájezdů:
Chrudim: zakoupení zájezdů 2019 dopředu na členské schůzi nebo v autobuse při zájezdu
Pardubice: Vodovody a kanalizace, Teplého 2014, přízemí, č. dveří 002, 7,30-14,30 hod. tel. 466 798 428
Upozornění!!!
- Zájezd se uskuteční při min. počtu 15-ti přihlášených účastníků.
- Zájezdy budou organizovány 20-ti místným autobusem. Po obsazení autobusu přihlášenými
budou ostatní přihlášení vedeni jako náhradníci (21. 22. 23. atd.). O uvolnění místa budou
náhradníci vyrozuměni telefonicky ve čtvrtek po 18 hodině před konáním zájezdu.
- Pokud se přihlášený účastník nebude moci zájezdu zúčastnit a neomluví se na
kontakt@ski-chrudim.cz ve čtvrtek před konáním zájezdu do 17 hodin, bude požadováno, aby
dopravu dodatečně uhradil (převodem na číslo účtu: 2700684561/2010, v.s. 220 + jméno plátce).
Včasné odhlášení uvolní místo náhradníkům.
- Případné zrušení zájezdu bude přihlášeným sděleno formou SMS ve čtvrtek večer.
***********************************************************************************

