
Záväzná prihláška na 18. Národný zraz cykloturistov
Kysuce - Makov-Kasárne 13.-16.06.2019

Organizácia:
Meno a priezvisko vedúceho:
Adresa:
Ulica a číslo:
Obec:
PSČ:
Kontakt:
tel:
e-mail:

Podpis:    ........................................................

Záväzne sa prihlasujem/e na 18. Národný zraz cykloturistov Kysuce - Makov-Kasárne.
Zároveň sa zaväzujem/e  uhradiť účastnícky poplatok a ostatné poplatky.

ZRAZOVÉ POPLATKY:

UBYTOVANIE:

Zrazový poplatok

Ubytovanie s polpenziou

Ubytovanie bez stravy

do 24.5.2019

Cena za osobu

Cena za osobu

od 25.5.2019*

13.-14.06

13.-14.06

Počet osôb

14.-15.06

14.-15.06

Počet osôb

Počet osôb

Spolu (počet osôb x suma)

15.-16.06

15.-16.06

Spolu

Spolu

Celkom

Celkom

Celkom

člen SCK

Polpenzia začína večerou v deň príchodu a končí raňajkami v deň odchodu (obed na trase)
Zloženie izieb v chate Bačkárka: V prihláške uveďte aj číslo izby  (nezabudnite, že "Kto prv príde, ten skôr melie...")
1.posch. izby = č.1.-6. (6 izieb pre 4 (až 6) osôb - 2 x TROJKA**)
2.posch. izby = č. 8. a 12. - 4-5 (TROJKA + 2 x jednolôžko); 9. - 3-4 (TROJKA + jednolôžko); 10 .- 2-3 (TROJKA); 11. -4-6  (2 x TROJKA)
Prístavba izby = č.13.- 4-5 (jednolôžko + poschodová posteľ); 14.- 4 (2x dvojlôžková); 15.- 3-4 (TROJKA+jednolôžko); 16.17.- 2 (2x jednolôžko)
** TROJKA - poschodová posteľ, spodné lôžko široké 120 cm, možné dvojlôžko 
Chata Bačkárka = spoločné WC, SPRCHY (viac - www.backarka.cz) reštaurácia, sauna, kúpacie sudy.
Raňajky - raut (vajíčka, párky, nátierky, biele jogurty, pečivo, džemy, musli a pod.;  Večera - porcia

Pri nástupe na ubytovanie sa v Chate Bačkárka platí rekreačný poplatok vo výške 0,50 € /osobu a deň

Zrazové poplatky uhrádzajte poštovým peňažným poukazom alebo bankovým prevodom na účet: 

IBAN: SK37 0900 000 0051 5622 6009.  VS: dátum prihlášky a PSČ
(Variabilný symbol uveďte dátum prihlášky a PSČ prihláseného pod číslom jedna)

Záväznú prihlášku spolu s vyplneným zoznamom účastníkov a s kópiou dokladu o platbe posielajte elektronicky na email: 

vladimirpekar@centrum.sk 
alebo poštou na adresu: Mgr. Vladimír Pekár, SCK - Reg. Stredisko Turzovka,  Stred 371, 023 54 Turzovka

Chata LK Javorník = 14 x 4 osoby (1 posch. - 9 izieb; 2. posch. - 5 izieb); spoločné WC, sprchy.
K dispozícií plne vybavená kuchyňa, chladničky, variče, jedáleň (viac - www.kasarna.com)
Villa Brest = 7 izieb pre 2 osoby (možnosť prístelky 1-2 osoby); apartmán - 2+2 osoby - sociálne zariadenia na izbách

Pri nástupe sa platí v oboch ubytovacích zariadeniach rekreačný poplatok vo výške 0,50 €/osobu a deň

Informácie o obsadenosti izieb v zariadeniach zistíte na: www.mojekysuce.sk/turistika - bude priebežne aktualizované
ÚČASTNÍCI MAJÚ MOŽNOSŤ AJ INDIVIDUÁLNEHO UBYTOVANIA A STRAVOVANIA V ĎALŠÍCH ZARIADENIACH STREDISKA KASÁRNE.

www.mojekysuce.sk/turistika ; e-mail: vladimirpekar@centrum.sk; tel.: Vladimír Pekár - +421(0)905 576 506 - od 08.00 - do 20.00 hod.

PLATBA:

15,00 €

21,00 €

11,00 €

20,00 €
nečlen

stan - pri Bačkárke

Villa Brest - izby

Villa Brest - apartmány

Chata Bačkárka

Chata LK Javorník

20,00 €

10,50 €

30,00 €
35,00 €

25,00 €
Zrazový poplatok celkom:

Ubytovanie s polpenziou- celkom:

Ubytovanie bez stravy - celkom:

CELKOVÁ SUMA:

V poplatku: tričko, vstupy do múzeí, rozhľadní, tombola, sprievodcovia a iné
* prihlásení od. 03.06.2019 bez trička



Zoznam  účastníkov - 18. Národný zraz cykloturistov
Kysuce - Makov-Kasárne 13.-16.06.2019

* Veľkosť trička uvádzajte : S, M, L, XL, XXL (prihlásení od 03.06.2019 - bez nároku na tričko)

** Číslo izby uvádzajte v tvare (Bačkárka - B a číslo izby), (Chata LK Javorník - J a poschodie), Villa Brest (V a izba alebo apartmán)

Podpis vedúceho skupiny: ......................................................................................... Dátum: ....................................................

P.č. Meno a priezvisko Obec Tričko
číslo
izbyUlica a popisné čísloPSČ * **


