Rajd Dolnośląskiej Solidarności

MIKULOV -PASOHLAVKY
29.04-03.05.2022 r. (4 noclegi)

DLA KAŻDEGO CO MIŁEGO:
A/ Piękne tereny spacerowe i turystyczne ( lasy, góry, zamki, pałace itp )
B/ Trasy rowerowe i rolkowe
C/ Piękne Jezioro ( wędkowanie, sprzęt pływający, kąpielisko)
D/ Świetna baza wypadowa do Wiednia , Bratysławy
E/ Mikulov – perła Morav
F/ Winnice z możliwością degustacji ( ścieżki winne )
G/ Aqua Park - obok campingu
….. i wiele innych

RAJD DOLNOŚLĄSKIEJ SOLIDARNOŚCI - PASOHLAVKY ( MIKULOV )

1. ORGANIZATOR:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „Solidarność” Wrocław, pl.
Solidarności 1/3/5
2. TERMIN:
29.04-03.05.2022 r. (4 noclegi)
3. MIEJSCE:
KEMP MERKUR , Pasohlavki (Mikulov)
4. NOCLEGI:
A/ Bungalovy ( z łazienką I aneksem kuchennym )
B/ Chatky z tarasem ( wspólne łazienki )
5. WYŻYWIENIE:
We własnym zakresie ( na terenie campingu jest sporo restauracji ).
6. REGULAMIN:
• W rajdzie uczestniczyć mogą członkowie Dolnośląskiej Solidarności, ich
rodziny oraz zaproszeni goście.
• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką
rodziców (prawnych opiekunów), którzy biorą za nie całkowitą
odpowiedzialność
• Uczestnictwo w rajdzie jest dobrowolne i organizator nie ponosi
Odpowiedzialności za żadne zaistniałe wypadki i urazy zarówno w
trakcie rajdu jak i podczas dojazdów.
• Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do osobistego ubezpieczenia
się od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW) i kosztów leczenia
(KL) lub posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
• Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do zabezpieczenia się w
podstawowe środki opatrunkowe i przyjmowane leki.
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie wpłacone pieniądze
nie będą zwracane.
• Każdy uczestnik rajdu oświadcza, iż stan jego zdrowia zezwala mu na
uczestnictwo w powyższej imprezie turystycznej.
• Wpłata pieniędzy jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a/ Spełnienie punktów powyższego regulaminu
b/ Przesłanie mailem zgłoszenia osobistego do dnia 22.04.2022r. do
godziny 13:00 na adres: rtomczak1@wp.pl
( w tytule maila wpisujemy :Rajd -Pahoslavky) w treści maila wpisujemy :
imię i nazwisko, , komisja/koło NSZZ „Solidarność
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
c/ Wpłata do dnia 24.04.2022 ( wpłata po potwierdzeniu przyjecia zgłoszenia zgodnie z wariantem )
d/ CENA:
WARIANT A/ - 310 ZŁ ( bungalov )
WARIANT B/ - 230 ZŁ ( chatky )
e/ Organizator zapewnia po dokonaniu powyższej wpłaty:
• 4 noclegi według wariantu z opłatą klimatyczną
f/ Dojazd we własnym zakresie.
Parking na camping 90 KC/noc.
Można też chyba zostawić przed campingiem -gratis.
WAŻNE: Prosimy również zabranie ze sobą czeskiej waluty (korony ) oraz dowodów osobistych
lub paszportów i przypominamy o ubezpieczeniu

KONTAKT: RAFAŁ TOMCZAK
TEL KOM: 501-671-039
E-MAIL: rtomczak1@wp.pl
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

