
 Lyžařský oddíl TJ Chrudim  

 kontakt@ski-chrudim.cz www.ski-chrudim.cz  

 

 Informace lyžařského oddílu pro rok 2017 
 

1/  Členská schůze lyžařského oddílu se koná 24. 11. 2016 v 17 hod. v budově TJ Chrudim, Čs. Partyzánů  

Stávající členové nechť se dostaví na členskou schůzi k obnovení členství pro sezonu 2017 !!!!!!  

Zájemci o členství v oddílu nechť se na toto jednání dostaví k získání informací a vyřízení přihlášky.  

Pro členy oddílu jsou v prodejně OK Sport připraveny slevy ve výši 10% na nákup sportovního vybavení, 

které není ve slevové akci. 

 

2/  Přihlášky do oddílu: 
 Na členské schůzi 24.11. 2016 nebo po tomto termínu 

 v prodejně OK Sport, Chrudim, Široká 115. 

 Po - Pá   9:00 – 17:30   tel. 734 755 908  

 

3/ Členské a oddílové příspěvky: členské oddílové  celkem 

    do 18 let: 25,- 225,-  250,- Kč 

nad 18 let: 25,- 325,-  350,- Kč 

 

4/  Termíny zájezdů 2017: 
7. 1. Janské Lázně  4.2.  Jánské Lázně  6.3. až 11.3. jarní prázdniny Chrudim 

14. 1. Pec pod Sněžkou  11.2.  Dolní Morava     (zájezdy se nekonají)  

21. 1. Říčky   18.2.  Čenkovice – Červená voda 18.3. Mísečky  

28. 1. Deštné     

Změna zimního střediska dle aktuálních sněhových podmínek je možná.  

Upřesnění sledujte od každého čtvrtka před termínem na www.ski-chrudim.cz 

  

5/ Ceny zájezdů:  
 člen oddílu do 6 let zdarma (pouze s doprovodem ZODPOVĚDNÉ osoby, dle níže uvedené ceny) 

 člen oddílu do 18 let  120,- Kč  

 člen oddílu nad 18 let 150,- Kč 

 nečlen oddílu   250,-Kč  

 

6/ Odjezdy pro všechny termíny: 
 Parkoviště před Penny Marketem 6

45 

 Hasičská zbrojnice  … … 6
50 

 Nám. T.G. Masaryka  … 7
00 

 Pardubice – Zimní stadion  … 7
10 

  Návrat cca  … … … 18 
00 

 

7/ Přihlášení zájezdů: 
 Na členské schůzi 24. 11. 2016 nebo po tomto termínu 

 v prodejně OK Sport, Chrudim, Široká 115 

  Po - Čt   9:00 - 17:00  tel. 734 755 908 

Nejpozději do čtvrtka před termínem zájezdu do 17-ti hodin! 

Zájezd se uskuteční v případě min. 15-ti přihlášených účastníků. Event. zrušení zájezdu bude 

přihlášeným sděleno SMS ve čtvrtek večer. 

Upozornění!! Zájezdy budou organizovány dvaceti místným autobusem. Při obsazenosti autobusu a 

úhradě dopravy přihlášenými budou ostatní přihlášení vedeni jako náhradníci (21. 22. atd.).  

O uvolnění místa budou náhradníci vyrozuměni tel. ve čtvrtek po 17:00 před konáním zájezdu.  

Pokud se přihlášený účastník nebude moci zájezdu zúčastnit a neomluví se na telefonu v OK sport 

Chrudim ve čtvrtek před konáním zájezdu do 17:00, nebude mu příspěvek na dopravu vrácen  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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