
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.PTO Severka uvádí 
další akci z cyklu RODINKA: 

EXPEDICE HRON 2009 
Nízké Tatry a Hron - od pramene až na raft... 

 



INFORMACE A PROPOZICE 
 
Základní údaje 
• Termín:  29.6. - 6.7. 2009 (pondělí - pondělí), 8 kalendářních dnů  
• Pořadatel: PS Pionýr Řečkovice, PTO Severka 
  Horácké nám. 12, 621 00 Brno, IČ: 621 56 446  
• Vedoucí akce:  Hanča Procházková, Ďoubalík - Petr Klouda. Další obsazení řešíme... 
• Postupné termíny:  21.3. - přednost mají členové Fan Clubu Severky a vedoucí 
   31.3. - uzávěrka přihlášek a zálohy 1000,- Kč na osobu 
    přelom květen/červen - podrobné doplňující informace 
   20.6. - platba zbývajících financí, limit storno poplatků 
 
Program, trasa 
V rámci akcí z cyklu „Rodinka“ se letos vydáme na Slovensko. Z mnoha míst a atrakcí, které na 
Slovensku stojí za vidění, jsme pro vás vybrali zhruba tuto sestavu: 

* Nízké Tatry - kratší i delší výšlapy * řeka Hron - cca 3 denní vodácká akce *  
města, hrady, jeskyně, aquapark...  - podle dalšího průběhu plánování 

Samozřejmě dále i stmelování kolektivu, zábavný program a oprášení znalostí slovenčiny. 
Program vám bude opět předkládán formou nabídky, není povinný, pokud někdo například nebude 
chtít na vodáckou část, domluvíme se. Rovněž trasy výletů v Nízkých Tatrách budou přizpůsobeny 
sestavě účastníků - v tuto chvíli je zbytečné spekulovat, netušíme, v jaké sestavě pojedeme. Proto 
potřebujeme brzo vaše přihlášky. 
 
Přihlášky a informace 
• Písemnou či e-mailovou přihlášku nám doručte a zálohu ve výši 1.000 Kč na osobu uhraďte co 

nejdříve, nejpozději do konce března 2009.  
• S případnými dotazy se obraťte na Hanču osobně nebo hanca@severka.cz, telefon 602 834 675. 
 
Cena, platební kalendář 
• Účastnický poplatek:  3.500,- Kč za dospělého a dítě od 10 let 

  3.000,- Kč dítě do 10 let (vč. sedadla v busu a stravy) 
  0,- Kč mimino (bez sedadla v busu a stravy)  

• Cena bude přihlášeným začátkem dubna potvrzena nebo upřesněna - v současné chvíli probíhá 
výběr kempů a půjčovny lodí, je možná mírná úprava ceny (spíše dolů). 

• Cena zahrnuje: doprava autobusem po celou dobu akce, ubytování v kempech ve vlastním stanu, 
stravování v rozsahu níže uvedeném, svačiny, lodě a potřebné vybavení na vodu, materiálně 
technické zabezpečení, režie akce.  

• Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh či další pojištění (zajistí si každý sám), vstupné do 
objektů, jeskyní, aquaparku a podobně, občerstvení nad rámec stravování :-) V jaké výši budou 
poplatky za vstupy a nabídkový program, to se pokusíme upřesnit.  

 
Platební kalendář a způsob platby: 
• Do 31. března zaplacení zálohy 1000,- Kč na osobu * do 20. června úhrada zbývající části. 
• Lze zaplatit i najednou a nebo si s námi dojednat individuální platební podmínky.  
• Úplně nejlépe převodem na účet 1466383001/5500 (Raiffeisenbank. Pozor - při VKLADU na 

přepážce na pobočce banky zaplatíte poplatek 55 Kč - to nám to radši doneste.) Variabilní symbol 
0904+vaše dvojčíslí (neSeverákům přidělíme).  

• Případně hotově proti potvrzení - pouze Hanči po dohodě. 
• Potřebujete-li vystavit fakturu pro zaměstnavatele, pošlete prosím fakturační údaje, případně 

podrobnosti o speciálních požadavcích na fakturu. Bude-li za vás platit zaměstnavatel, domluvíme 
se na záloze individuálně.  



 
Storno poplatky 
• Při odhlášení do 20.6. storno poplatek 1.000,- Kč (nevratná záloha)  
• Při odhlášení až 20.6. a později - storno poplatek ve výši 2.000,- Kč  
• V případě, že odhlášený za sebe sežene odpovídajícího náhradníka (schválí vedoucí), neplatí se 

storno poplatek žádný. Náhradníka můžou sehnat i vedoucí.  
 
Doprava 
• Cestovat budeme autobusem - jak po cestě tam a zpět, tak přejezdy během pobytu. Autobus je už 

zamluven, jedná se o našeho téměř dvorního dopravce - firmu Josef Holešovský, který nás vozí 
poslední dobou všude a byl s námi i na Korsice a ve Slovinsku.  

• Autobus má kapacitu 49 míst, zatím jsme ho objednali bez vleku. V případě, že bude větší počet 
zájemců, budeme domlouvat účast některých z nich za použití vlastního auta. 

 
Ubytování 
• Budeme spát v kempech ve vlastních stanech. Kempy jsou na různé úrovni, některé lepší a ty na 

Hronu možná o fous horší. Ještě zjišťujeme detaily. 
• Předpokládáme, že budete mít opět vlastní stany, ale kdo by chtěl půjčit tak není problém.  
 
Stravování, pitný režim 
• Budeme si vařit opět tradičním oddílovým způsobem (navazujeme na předchozí akce včetně 

loňského Slovinska), rodiny budou mít služby v kuchyni na pomocné práce.  
• Jídelníček bude pochopitelně skromnější, ale oddílový standard zůstane zachován.  
• Ráno bude vydatná snídaně, potom svačiny a lehký studený oběd, večer polévka a teplé jídlo. 

A zásoby tatranek a čokolády, energie sbalená na cesty :-) Plus pitný režim.  
 
Co s sebou 
• Doporučený seznam potřeb dostanete na přelomu května a června. Už dnes můžete počítat s tím, 

že základní výbava je stan, spacák, karimatka, batohy a tašky na věci.  
• Z oblečení výbavu na turistiku a na vodu, vše upřesníme. Dobré rozšlápnuté boty do měst a na 

túru. Výbavu na slunce - krémy, brýle, čepice ! Peníze - platí se eurem. 
• Nezapomenout na našich 5P: plavky, pokrývka hlavy, pití, peníze, pláštěnku  
• K tomu nám přibude další P - pas. Cituji ze stránek Ministerstva zahraničí www.mzv.cz:  

„Občan ČR může cestovat na Slovensko na základě platného cestovního pasu nebo platného 
občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Slovenska. 
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje 
pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní 
cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče. 
Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, 
překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 
1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může 
takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu 
rodiče zapisovat).“ 

 
Zdravotník, pojištění 
• Zdravotníkem akce bude Ďoubalík. Budeme jako tradičně vybaveni kompletní lékárničkou, 

posílenou o dostatečné množství nejpoužívanějšího vybavení - paralen na bolení hlavy, něco proti 
průjmu, taky panthenol na spáleniny a náplast na puchýře :-)  

• Žádné pojištění, tedy ani cestovní pojištění léčebných výloh, ani úrazové a podobně, není součástí 
ceny zájezdu - zajistíte si každá rodina sama. Mnozí to mají nějak ošetřeno celoročně, každý má 
spoustu tipů, kde a jak je to nejlepší, takže to necháme na vás. Kdo by váhal, poradíme. Podle 
plánovaných aktivit si ale promyslete, na co se necháte pojistit - běžné pojištění některé aktivity 
nezahrnuje.  



PŘIHLÁŠKA 
na akci z cyklu RODINKA: 

EXPEDICE HRON 2009 
Nízké Tatry a Hron - od pramene až na raft... 

 
(Přihlášku lze poslat i e-mailem, za podmínky dodržení obsahu) 

 
Přihlašujeme se tímto na výše uvedenou akci, prostudovali jsme propozice a platební podmínky a 
bereme je na vědomí. 
 
 
Jméno rodiny - skupiny:   ..................................................................................................................   
 
 
Účastníci: 
Jméno a příjmení, datum narození, adresa (u registrovaných Severáků stačí jména) 

1.  ..........................................................................................................................................  

2. ..........................................................................................................................................  

3. ..........................................................................................................................................  

4. ..........................................................................................................................................  

5. ..........................................................................................................................................  
 
 
Vodácká část akce:  prosím uveďte počty osob, popř. další poznámky: 
 
 máme zájem o raft * máme zájem o nafukovací kanoi Pálavu * nepojedeme 
 
Budeme mít asi tento počet stanů: ................. 
 
Budeme platit  na účet * hotově * na fakturu 
 
 
Kontakt pro další informace:      telefon: ............................. e-mail: ...................................................  

 
 
 
 
 
Podpis odpovědného zástupce rodiny: ................................................................................................  

(V případě přihlášky e-mailem je podpis nahrazen odesíláním přihlášky). 


