CENTRAL EUROPEAN WINTER ORIENTEERING LEAGUE 2009
Budapest & Bratislava
30.1.-1.2.2009
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
Datum :
Předpokládaná cena :

30.ledna – 1.února (3dny, 2 noci)
a, při přihlášce do 19.1.
- žáci
690,- Kč
- ostatní
990,- Kč
- nezávodící 890,- Kč
b, při přihlášce do 26.1.
- žáci
890,- Kč
- ostatní
1190,- Kč
- nezávodící 990,- Kč
Doprava :
autobus VanHool Astromega T9 **** Royal class
Ubytování :
studentský internát (4-6 lůžkové pokoje) v Budapešti
Stravování :
vlastní (v blízkosti ubytování hypermarket TESCO)
a, do 19.ledna 2009
Datum přihlášek :
b, do 26. ledna 2009
Maximální počet účastníků : 78 osob

Po dvouleté přestávce jsme se opět rozhodli uspořádat autobusový zájezd na závody, které
pro nás připraví přátelé v Budapešti a v Bratislavě. Program bude následující :
Pátek 30.1. (pololetní prázdniny ve školách) :
7.30
odjezd Olomouc – ul. Kosmonautů, před hotelem Sigma
8.00
odjezd Prostějov – před vlakovým nádražím
9.00
odjezd Brno – benzinka u autobusového nádraží Zvonařka
14.00
start prvního závodu - Budapešť
16.00
ubytování, individuální program
Sobota 31.1.
10.00
start druhého závodu - Budapešť
13.00
kulturně poznávací program – prohlídka města, nějvětšího tropikária ve střední
Evropě, Szechéniho lázně (nezapomenout plavky !), bruslení na otevřeném
kluzišti (nezapomenout brusle !)
Neděle 1.2.
7.30
11.00
14 -16
odjezd +
1,5 hod.
odjezd +
2,5 hod.
odjezd +
3,0 hod.

odjezd z místa ubytování směr Bratislava
start třetího závodu – Bratislava
předpokládaný odjezd zpět do Česka (čas bude upřesněn v závislosti na počasí)
předpokládaný příjezd Brno
předpokládaný příjezd Prostějov
předpokládaný příjezd Olomouc

Přihlášky : dle výše uvedených termínů tj. a, do 19.1. nebo b, do 26.1.
a, e-mailem na adresu orienteering@geodetika.cz
b, faxem na tel. číslo 582 330 238
c, SMS na tel. číslo 602 730 417
Nezapomeňte uvést kategorii do které chcete přihlásit a číslo čipu (případně vaše
registrační číslo) !!!
Vypsané kategorie : M 10, M 14, M 18, M 21, M 35, M 50
W 10, W 14, W 18, W 21, W 35, W 50
Platba : částka dle výše uvedeného rozpisu
a, bezhotovostním převodem na účet SK Prostějov
číslo účtu : 158 069 091/0600
variabilní symbol : 303101
b, v hotovosti přímo Dušanu Vystavělovi, nebo Jirkovi Otrusinovi (Geodetika s.r.o.,
Sportovní 3, Prostějov)
Podrobnější informace budou zveřejněny www.ob.skprostejov.cz (relevantní informace budou
k dispozici od středy 14.1.), případně na www.obhana.cz.
Za organizátory :

Dušan Vystavěl & Jirka Otrusina

