Uherský Brod

Dáváme sportu smysl

Propozice

CykloPouť do MARIAZELL
10. – 19.08.2018

Trasa na kole:

České Budějovice – Linec – Gaming – MARIAZELL
– Melk – Vídeň – Břeclav

Obecná pravidla
Pořadatel
Časový pořad:
Věková kategorie:
Organizátoři:
Přihlášky:

Orel jednota Uherský Brod
10.–19.08.2018
Neomezená. Účastníci mladší 18 let musí vyplnit tzv. Kartu mladších (v příloze).
Hlavní organizátor: Petr Gabriel, tel. +420 777623930
Přihláška (formulář) je v příloze. Zasílejte:
Poštou na adresu: Orel Uherský Brod, Orelský stadion, Lipová 2614, 688 01
Uherský Brod.
E-mailem na info@cyklopoute.cz
Přihlášky a informace najdete na http://www.cyklopoute.cz
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2018 (nebo do naplnění kapacity).
Společně s přihláškou zašlete potvrzení o zaplacení celkové ceny cyklopoutě ve
výši 3.400 Kč (kopii ústřižku složenky, popř. kopii výpisu z účtu).

Číslo účtu: 2201165695/2010
Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo z důvodu identifikace platby.
V případě, že platíte za více účastníků, uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce.

Cenu 3.800 Kč za osobu zaplatí účastníci přihlášení po 31.05.2018.
Totéž platí pro termín úhrady po 01.06.2018.
Přihlášení účastníci obdrží podrobné pokyny do 10. června 2018.
Upozornění!! Při placení překontrolujte, prosím, všechny údaje (číslo účtu a
variabilní symbol, zprávu pro příjemce), aby bylo možné vaši platbu řádně
identifikovat.

Přihlášený je pouze ten, od koho obdržíme zároveň přihlášku a platbu.
Cena:

Cena je 3.400 Kč za osobu.
Pořadatel si vyhrazuje právo navýšit cenu, a to max. o 15 %.
Cena zahrnuje:
- ubytování během pouti na vlastní karimatce ve sportovních halách,
tělocvičnách, chodbách, příp. třídách.
- strava (snídaně a večeře v místě noclehů).

Ochrana osobních
údajů:

-

v ceně nejsou zahrnuty večeře 10.8. (Č. B.), 15.8. (Mariazell) a 19. 8. (Břeclav).

-

přeprava batožin během cyklopouti
organizační zajištění akce - zdravotní a technický doprovod.
originální tričko cyklopouti
základní pojištění pro cesty do zahraničí

Odhlášení: Při odhlášení do 31.05.2018 je storno poplatek (za odhlášení) 1500 Kč. Po
tomto datu již není možné vrátit žádnou částku. Je možné ji však převést na jinou osobu,
kterou za sebe odhlášený účastník zajistí. Odhlášení je nutné provést pouze písemně na
adresu: Orel Uherský Brod, Orelský stadion, Lipová 2614, 688 01 Uherský Brod. Není
možno se odhlásit telefonicky ani e-mailem.
S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatel
cyklistické pouti prohlašuje, že osobní údaje uvedené v přihlášce budou využity pouze za
účelem přípravy a průběhu cyklistické pouti.

Ostatní ustanovení
Technické
vybavení

Podmínkou účasti je kolo v dobrém technickém
bezpečnostními prvky (odrazky, světla, apod.).

stavu

vybavené

Organizační
zajištění

Pořadatel zajistí zdravotní službu, převoz batohů, technický doprovod pro případ
potřeby oprav kol apod.
Ubytování bude zajištěno v tělocvičnách, každý účastník si vezme spacák a
karimatku.
Pořadatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo odmítnout přihlášku.
V takovém případě bude dotyčný vyrozuměn.

Každý účastník musí být povinně vybaven cyklistickou přilbou a reflexní vestou.

Harmonogram Cyklopouť do Mariazell
10. - 19. srpna 2018
PÁ

10/8 Sraz v Českých Budějovicích

SO

11/8

NE

12/8

PO

13/8

2. etapa Linec - Gaming 90 km

ÚT

14/8

3. etapa Gaming – Mariazell 40 km

ST

15/8

Volný den v Mariazell, hlavní pouť

ČT

16/8

4. etapa Mariazell – Melk 85 km

PÁ

17/8

5. etapa Melk - Vídeň 90 km

SO

18/8

NE

19/8

1. etapa České Budějovice – Linec 95 km
Volný den v Linci

Volný den ve Vídni
6. etapa Vídeň - Břeclav 85 km

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic.
Zejména místa dojezdu etap (tj. místa noclehů).

PŘIHLÁŠKA
Cyklopouť do Mariazell 2018
10.–19.08.2018

Akce:
Datum:
Adresát:

Poštou: Orel Uherský Brod, Orelský stadion, Lipová 2614, 688 01 Uherský Brod.

nebo e-mailem: info@cyklopoute.cz
Odeslat do: 31.05.2018 (včetně potvrzení o úhradě platby)

Povinné údaje o účastníkovi:
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa (v pořadí): ulice, č. p., PSČ, město.
E-mail
Telefon
Typ a rok výroby kola
Znalost cizího jazyka
(např. angličtina/aktivně, pasivně, žádná)

Povolání

K návratce přiložte kopii dokladu o zaplacení částky.
------------------------------podpis účastníka

KARTA MLADŠÍCH 18 LET
Vyplní zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let a předloží při prezentaci v Českých Budějovicích 10.08.2018.

Jméno a příjmení, datum narození,

………………………………………………………….......................

adresa osoby mladší 18 let
………………………………………………………….......................
Souhlasíme s účastí našeho syna /dcery
na Cyklopouti do Mariazell
(10.–19.08.2018)

………………………………………………………………….
Jméno a podpis zákonného zástupce (rodiče)

Na této akci ho/ji bude doprovázet
a ponese za ni zodpovědnost osoba Jméno a příjmení………………………………………...........
(starší 18 let).
Datum narození …………………………………………………....
Podpis……………………………………………………………………..
Svým podpisem stvrzuji, že po celou dobu cyklopouti budu doprovázet
výše uvedeného/uvedenou a ponesu za něj plnou zodpovědnost.

