
 

P  O  Z  V  Á  N  Í 
k účasti na VÝPRAVĚ PŘÁTELSTVÍ č.1 - 2020 

 
1. výprava přátelství 2019 (dále jen VP1) je směrována na Slovensko, do rekreační 
oblasti Piešťan, hotelu ALEGRO.  
 
Pořadatel: SENIORS, z.s. 
 
Účastníci: Občané 55+.(V případě potřeby doprovodu toto konzultujte s pořadatelem).  
 
Termín: Od 29.února do 5.března 2020. 
               Pobyt začíná ubytováním po 15:00 hod., první občerstvení – koláček s kávou. 
               Pobyt končí 5.března 2020 předáním pokojů do 10:00 hod.,  
                
 
Forma stravování: Plná penze včetně odpolední kávičky s koláčem. 
 
Přepravy do hotelu a zpět: Společně hotelovým autobusem při naplnění kapacity 
výpravy. 
V opačném případě vlaky českých a slovenských dopravců.              
 
Hlavní program: 
- společenské, kulturní, sportovní a zábavné akce v hotelu a nejbližším okolí 
- 3 rehabilitační a relaxačních procedury (v ceně) 
- návštěva muzeí a památek v Piešťanech a Trenčianském kraji 
- družební akce s piešťanskými seniory. 
 
Podmínky účasti:  
- zaslání písemné přihlášky  
- souhlas s organizačním používáním osobních údajů (ubytování apod.) 
- souhlas s pořizování skupinových snímků (propagace a veřejné informace) 
- úhrada členského příspěvku (ve smyslu znění stanov pořadatele se každý účastník  
  akce stává krátkodobým členem spolku). 
 
Členský příspěvek: 3.650 Kč v případě společné přepravy hotelovým autobusem 
(pokud nepojedeme autobusem organizátor výpravy obratem vrací 500 Kč na účet 
odesílatele). 
Organizátor vyjednává s municipalitou příspěvek pro účastníka výpravy (další 
sníženy účastnického poplatku). 
Zasílejte na účet organizátora VP1 číslo: 535 922 1304 / 4000 
Variabilní symbol: 12020 
Specifický symbol: Devítimístné číslo (doporučujeme číslo telefonu). 
Členský příspěvek bude m.j. čerpán na náklady na stravování (plná penze) a ubytování  
v hotelu Alegro ve výše uvedeném termínu VP1. 
 
Doporučený termín zaslání členského závazné přihlášky a příspěvku: Okamžitě. 
Pořadatel VP1 si vyhrazuje právo do VP1 zařadit pouze takový počet účastníků, který 
odpovídá počtu nasmlouvaných lůžek v hotelu. 



Neuspokojeným zájemcům bude členský příspěvek bezodkladně vrácen na účet, ze 
kterého byl odeslán. 
 
V případě změny zájmu o účast ve VP1 po podání závazné přihlášky a úhrady 
členského příspěvku je přihlášený senior povinen převést svá účastnická práva na 
jiného seniora. 
 
Podrobné informace k VP1 vyžadujte na adrese rekreace@ms-seniors.cz 
(v předmětu zprávy uvádějte „VP1 + své jméno“, na dotazy odpovídáme nebo 
informace podáváme jednou týdně)  
nebo na telefonu č. 773 564 628 – nejlépe mezi 14. a 16. hodinou. V případě, že se 
nedovoláte, volejte, prosím, následující den.   
 
DOPORUČENÍ : 
Pokud nevlastníte, pořiďte si průkaz Železničnej spoločnosti Slovensko na bezplatnou 
přepravu pro seniory 62+ (viz   https://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html ).  

 
 
 
Účast ve VP1 je na vlastní nebezpečí a vlastní pojištění!!! 
 
 
 
 

https://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html

