
 

Závazná přihláška pro skupiny 

na XI. Mezinárodní zimní sraz turistů 

Rýmařov 30. 1. - 2. 2. 2020 

 

Organizace: ........................................................................................................................... 

 

Jméno a příjmení vedoucího skupiny: ............................................................................... 

 

Adresa: .................................................................................................................................. 

 

Kontakt: telefon…………………………e-mail: .................................................................  

 

Srazové poplatky cena za osobu počet osob celkem Kč 

člen KČT, KST, PTTK 250 Kč/10 € …………………... …………………... 

Nečlen 300 Kč …………………... …………………... 

mládež do 18 let - člen TOM 150 Kč …………………... …………………... 

vedoucí TOM  150 Kč …………………... …………………... 

Jednodenní účastník - člen KČT  100 Kč …………………... …………………... 

Jednodenní účastník – nečlen KČT 150 Kč …………………... …………………... 

Celkem   …………………... …………………... 

 

Ubytování v penzionu, hotelu 

apod. (nezajišťuje pořadatel) 

 počet osob   

 30.1. 31.1. 1.2. celkem  

Členové TOM, mládež do 18 let  ……. ……. ……. ……. ………………… 

Dospělí  ……. ……. ……. ……. ………………… 

celkem      ……. ……. ……. ……. ………………… 

 

Uveďte název a místo zajištěného 

ubytovacího zařízení Název  Místo  

 

Ubytování ve třídách základní 

školy (zajišťuje pořadatel) 

Cena počet osob   

osoba/noc 30.1. 31.1. 1.2. celkem celkem Kč 

Členové TOM, mládež do 18 let 100 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

Dospělí 100 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

celkem      ……. ……. ……. ……. ………………… 

 

Ubytování v internátě střední 

školy (zajišťuje pořadatel) 

Cena 

osoba/noc 

    

celkem Kč  30.1. 31.1. 1.2. celkem 

Členové TOM, mládež do 18 let 290 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

Dospělí 290 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

celkem          

 

Stravování ve školní jídelně (pro 

ubytované ve škole a v internátě) 

cena za 

osobu počet osob celkem Kč 

30.1. čtvrtek – večeře 80 Kč …………………... …………………... 

31.1. pátek - snídaně, večeře 120 Kč …………………... …………………... 

31.1. pátek - snídaně, balíček, večeře 200 Kč …………………... …………………... 



1.2. sobota - snídaně, večeře 120 Kč …………………... …………………... 

1.2. sobota - snídaně, balíček, večeře 200 Kč …………………... …………………... 

2.2. neděle - snídaně 40 Kč …………………... …………………... 

2.2. neděle - snídaně, balíček 120 Kč …………………... …………………... 

celkem *)cenu může ovlivnit změna 

DPH   …………………... …………………... 

 

Zimní táboření 

Cena počet osob   

osoba/noc 30.1. 31.1. 1.2. celkem celkem Kč 

zimní táboření - celý pobyt 100 Kč ……. ……. ……. ……. ………………… 

celkem      ……. ……. ……. ……. ………………… 

 

Společenský večer cena/osoba Počet osob celkem Kč 

Sobota 1.2.2020 19:00 – 24:00 150 Kč …………………... …………………... 

 

součet = srazový poplatek + objednané služby ∑ Kč 

 

 

 

 

Závazná přihláška – seznam účastníků 

na XI. Mezinárodní zimní sraz turistů 

Rýmařov 30. 1. - 2. 2. 2020 

      

P.č. Jméno a příjmení: Adresa bydliště: Datum 

narození: 

Číslo OP 

nebo pasu: 

Číslo 

průkazu 

KČT, KST, 

PTTK 

   Vedoucí skupiny:          

1. 

            

2. 

            

3. 

            

4. 

            

5. 

            

6. 

            

7. 

            

8. 

            

9. 

            

10. 

            

11. 



            

12. 

            

13. 

            

14. 

            

15. 

            

16. 

            

17. 

            

18. 

            

19. 

            

20. 

 


