Au t o b u s o vé z á j e z d y
KČT Hlinsko na rok 2017
Turistické akce KČT Hlinsko a akce z kalendáře pochodů v našem okolí v dosahu vlaku
a autobusu. Nejsou zde akce z kalendáře Pardubického kraje.
Legenda: L = lyže, P = pěší, C = cyklo, AZ = autobusový zájezd, DEP = dálkový etapový pochod,
KPČ = kulturně poznávací činnost, CHJ = cílová hvězdicová jízda TP = turistický pochod
VHT = vysokohorská turistika, TOM = turistický oddíl mládeže
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AZ MORAVSKÝ KRAS Akce je vhodná pro rodiče s dětmi.
Ved: J. Drahoš ml.  728381515  jardadr@centrum.cz
Š. Drahošová 721851279  fantova.sarka@seznam.cz
AZ DUKOVANY – exkurze, Rabštejn, Mohelnský mlýn, rozhl.Babylón,
Mohelno Ved: V. Bárta 723 168 123 vladislav.barta@centrum.cz
AZ STARÝ JIČÍN (zříc.hradu), NOVÝ JIČÍN (výst.klobouků), KUNÍN
(zámek).
Ved: V. Plíšková 724 826 043 vaclava.pliskova@centrum.cz
AZ DUKOVANY – exkurze, Rabštejn, Mohelnský mlýn, rozhl.Babylón,
Mohelno Ved: V. Bárta 723 168 123 vladislav.barta@centrum.cz
AZ JESENÍKY – z Ovčárny na Skřítek Ved:S.Hudcová 775280360
 jasvetluska@post.cz J.Dyntar 721041364 dyntar@volny.cz
AZ MODRÁ (archeoskanzen, Živá voda,popř.Velehrad), STARÉ MĚSTO
(arch.vykop.,KOVOZOO,bonsai museum)Akce je vhodná pro rodiče s dětmi.
Ved: V. Plíšková 724 826 043 vaclava.pliskova@centrum.cz
KITZBÜ HELSKÉ ALPY RAKOUSKO Cena 10 950,- Kč. V ceně
doprava, ubytování, polopenze, průvodce. Odjezd z Hlinska.
Inf: CA Ariel Jiří Holec 776312413  holec.jirka@unet.cz
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AZ JAROMĚŘICE, JEVÍČKO, VELKÉ OPATOVICE
P
Ved: Václav Plíšek 461031195  pliskovaanicka@seznam.cz
5-20
AZ JIZERSKÉ HORY – Desná
P
Ved: M. Čechlovská. 737029551  cechmar44@centrum.cz
10-25
AZ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – Oživená historie, pochod podél
P 10Oslavy Ved: V. Bárta 723 168 123 vladislav.barta@centrum.cz
16
AZ SLOVENSKO – hory kolem Oravy, Přihlášky: do 31. 3. 2017
P
Ved. J.Holec 776 312413 holec.jirka@unet.cz
10-20
AZ JEŠTĚD - Ještědský hřeben
P
Ved. J.Holec 776 312413 holec.jirka@unet.cz
10-20
SILVESTR NA CHRUDIMCE zajištění přepravy Hlinsko Chlumětín a
P
zpět Ved: Václav Plíšek 461031195  pliskovaanicka@seznam.cz 10-20

Podmínky pro přihlašování na zájezd
- Měsíc a více před začátkem zájezdu je povinností vedoucího sestavovat seznam účastníků pouze
z řad členů KČT Hlinsko. Nečleny KČT si vedoucí zájezdu eviduje v seznamu náhradníků.
- Měsíc před odjezdem nebo v předem stanoveném termínu přihlášek je seznam účastníků zájezdu
doplněn z řad žadatelů, kteří nejsou členy KČT Hlinsko v pořadí, ve kterém se na zájezd přihlašovali
- Během posledního měsíce jsou další zájemci přihlašováni bez ohledu na členství v KČT
- Přihláška je závazná až po zaplacení zájezdu.
- Povinností zájemce o účast na zájezdu je zaplatit zájezd nejpozději 30 dnů před jeho začátkem bez
vyzvání vedoucím zájezdu, pokud nebyl stanoven jiný termín. Za dodržení termínu platby si
zodpovídá každý přihlášený zájemce.

-

Nezaplatí-li zájemce účastnický poplatek v tomto termínu, může být z účasti na zájezdu vyřazen a
seznam účastníků je doplněn z řad náhradníků v pořadí, ve kterém se na zájezd přihlašovali.
Stornovací podmínky
- Účastník zájezdu je osvobozen od stornovacích poplatků, sežene-li za sebe nového náhradníka nebo
má náhradníka vedoucí zájezdu.
- Odhlásí-li se účastník zájezdu jeden týden před dnem odjezdu a nesežene-li si náhradníka, zaplacená
částka se nevrací.
- Nedostaví-li se přihlášený účastník zájezdu v den odjezdu, zaplacená částka se mu nevrací
- Přes uvedené stornovací podmínky je možné členům KČT vrátit cenu zájezdu v plné výši pouze
v případě, že dojde k nepředvídané události (úmrtí v rodině, živelná katastrofa, NE onemocnění
účastníka nebo v rodině).

