
Č. ÚČASTNÍKA  ....................................... ……………  
(vyplňuje organizátor) 

 

P Ř I H L Á Š K A 

účastníka 66. Celostátního srazu cykloturistů   

konaného v Ratiboři ve dnech 12. – 19. srpna 2017 

(VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

 

Jméno a příjmení:  ........................................................................................................................  

Adresa bydliště: ............................................................................................................................  

Rodné číslo: ...............................  telefon:  ...........................  e-mail:  ........................................  

Č. průkazu PTTK:  ........................................... č. P.T.Kol. (Komise cyklturistiky) : .............   

Jsem členem klubu: ......................................................................................................................  

Lhůta pro přihlášení na 66. Celostátní sraz cykloturistů končí dne 15. června 2017 

Přihlášky je nutno zaslat běžnou nebo elektronickou poštou společně s kopií nebo skenem dokladu 

o zaplacení na adresu:  

PTTK Racibórz; skrytka pocztowa 97, 47-400 Racibórz, Polsko nebo 

e-mail: 66zlot.raciborz2017@gmail.com 

Místa noclehů (označit X vybrané noclehy) 

Noclehy 
Cena za den 

a osobu 

Označte, prosím "X" vybraná místa a data pobytu 
Počet  

noclehů 

Celkem 

(PLN) 
11/12 

VIII 

12/13 

VIII 

13/14 

VIII 

14/15 

VIII 

15/16 

VIII 

16/17 

VIII 

17/18 

VIII 

18/19 

VIII 

Koleje PWSZ 45 PLN           

Internát 

ZSOMS 
35 PLN           

Internát SOSW 35 PLN           

Stanové 

městečko  

PWSZ 

10 PLN           

 
Celkem za noclehy (PLN)   

*nocleh na polních lehátkách bez lůžkovin v části dočasně přizpůsobené (nutnost mít vlastní spacáky). 

Prosím o ubytování na jednom pokoji s   

 ......................................................................................................................................................  

Strava (označit X vybranou stravu) 

Místo  Druh stravy  Cena 
12 

VIII 

13 

VIII 

14 

VIII 

15 

VIII 

16 

VIII 

17 

VIII 

18 

VIII 

19 

VIII 

Počet  

jídel 

Celkem 

(PLN) 

Jídelna  

ZŠ č. 15 

Snídaně 15           

Pozdní oběd 18        brak   

Celkem – strava (PLN)  

mailto:66zlot.raciborz2017@gmail.com


Další výlety (označte X vybrané výlety) 

Místo výletu Datum  cena 

Výběr  

(označte 

"X") 

K zaplacení 

Prohlídka ratibořského pivovaru s průvodcem + 

degustace 
12. 8.  20  

 

Návštěva Opavy + horská túra  

na Praděd údolím Bílé Opavy 
14. 8.  55  

 

Moravskoslezské zámky  

a návštěva Olomouce 
15. 8.  65  

 

Malá beskydská smyčka  16. 8. 50  
 

Důl Guido v Zabrze  

+ skleník v Glivicích 
17. 8.  90  

 

Sjíždění řeky Odry na kajacích  18. 8.  25  
 

Celkem - za výlety (PLN) 
 

 

Objednané služby 

Specifikace  Celková částka (PLN) 

Zápisné   

Noclehy  

Strava   

Hrníček srazu (10 PLN); počet kusů. …………..  

Další výlety  

Celkem k zaplacení (PLN)  

 

1. Objednávám bezplatné tričko srazu ve velikosti: 6 let/ 8 let/ 10 let/ XS/ S /M /L /XL /XXL/ XXXL 

(vhodné zaškrtněte). Viz tabulka velikostí – příloha č. 4 k Pravidlům  

2. Celková platba ve výši:  ......................... …… PLN byla zaplacena na účet: Raiffeisen Bank  

57 1750 0012 0000 0000 3444 9112 s poznámkou v předmětu platby: „66 Zlot".  

3. Prohlašuji, že akceptuji znění Pravidel 66 Celostátního srazu cykloturistů v Ratiboři.  

4. Jsem si vědom povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a úrazového pojištění. 

5. Souhlasím se shromažďováním, využitím a zpracováním informací týkajících se osobních údajů 

v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (zákon č. 101, pol. 926 Sb. 

z roku 2002 ve znění pozdějších předpisů), se zasíláním informací elektronickou cestou v souladu se 

zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (zákon č. 144, pol. 

1204 Sb. ve znění pozdějších předpisů) PTTK Oddíl v Ratiboři pro potřeby organizace 66. 

Celostátního srazu cykloturistů. Každému účastníkovi přísluší právo nahlížet do svých údajů a 

upravovat je.  

Souhlasím se zveřejněním mé podobizny v médiích, na internetových stránkách a na sociálních portálech 

pro informační, reklamní, propagační účely Celostátního srazu cykloturistů (v souladu s čl. 81 zákona o 

autorských právech a právech souvisejících).  

 

…...………………………… ………………………… 

(místo – datum)  ( podpis účastníka) 


