
 
Propozice turistické akce  

 

 
 
Pozvání na akci – Klub českých turistů, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc Vás co 
nejsrdečněji zve na turistický týden plný aktivního pohybu i kulturního uspokojení do 
oblasti Berounska. Pozvání platí pro všechny věkové kategorie, pro členy i nečleny KČT. 
Proč Ve stopě Pernštejnů? Nostalgická vzpomínka pořadatele na činnost zaniklého 
odboru KČT Pernštejn Pardubice, který se ve své činnosti zaměřoval nejen na cílenou 
poznávací činnost okolí Pardubic, ale i vícedenní akce jak výkonnostní tak především  
rodinné turistiky. 
 
Místo konání - kemp Ostrov Zadní Třebaň, cca 10 min. chůze od vlakové zastávky a 
cca 5 min. od zastávky autobusu. 
 
Ubytování 
- ve 2, 3 a 4 lůžkových chatách se společným sociálním zařízením, 
- ve vlastním stanu, resp. karavanu (zařídí si účastník sám s ubytovatelem) 
Požadavky na ubytování uveďte ve své přihlášce, podle možností se budeme snažit přání 
účastníků zohlednit (počet 2 lůžkových chat je omezen). 
 
Stravování - není součástí účastnického poplatku, tedy prozatím ve vlastní režii, v místě 
je obchod a několik restauračních zařízení. Provozovatel kempu zajišťuje podávání 
snídaní za částku 50.- Kč. V kempu je restaurace, podmínky společného stravovaní budou 
projednány s novým nájemcem restaurace. O možnostech společného stravování budete 
informováni emailem nejpozději počátkem května 2019. 
  
Program akce 
Bude zpracováno 7 denních návrhů pěších tras s délkou cca 10 km až 15 km, delší trasy 
15 km max. 30 km. Pro vyznavače poznávací činnosti budou navrženy zajímavé cíle 
s délkou aktivního přesunu dle úvahy účastníka. Návrhy tras přesunů budou účastníkům 
zaslány emailem počátkem července 2019, součástí budou jízdní řády dopravních 
prostředků v případě přesunu na denní trasy, ceny vstupů a otvírací doby památek. 
Turistická akce je zařazena mezi akce IVV, účastníci mají možnost získat 7 razítek IVV 
s názvem akce a to jak po linii počtu akcí, tak i pěšího přesunového prostředku. 
Účastníci mohou plnit podmínky udělení oblastního turistického odznaku Berounsko, 
záznamník odznaku bude objednán u distributora podle zájmu účastníků. 
Pochodu se lze zúčastnit i na kratší dobu pobytu (poplatek účastníka bude stanoven 
propočtem). Je možná i účast na jeden den, v tomto případě bez nároku na ubytování.     
 
 

 
 
 
Začátek a konec akce 
Začátek akce je v sobotu dne 20.07.2019, možnost ubytování účastníků nejdříve ve 14.00 
hod., ukončení akce a předání ubytovacích prostor v sobotu  27.07.2019 do 10.00 hod.  
 
Účastnický poplatek 
Zahrnuje částku za administrativní výdaje pořadatele (práce spojené s přípravou akce, 
zpracování podkladů tras, kopírování tras, zpracování podkladů jízdních řádů, průvodců, 
výroba razítek, suvenýry, turistické vizitky, telefonní hovory apod.) a zvolený typ 
ubytování. Nezahrnuje náklady na stravování. 
A – 1.820.- Kč ubytování v chatkách + administrativní výdaje pořadatele + místní           
                         poplatek obci + suvenýry a upomínkové předměty z akce,  
B – 280.- Kč poplatek za administrativu, částka pevná, účastník bez ubytování +  
                         suvenýry a upomínkové předměty z akce, 
C – 40.- Kč poplatek při účasti jen na 1 den – plánek zvolené trasy, razítko IVV a 
                         diplom (možnost dokoupení turistické vizitky)  
Poplatek byl stanoven podle cen platných v roce 2018 s určitou rezervou když 
nepředpokládáme zásadní zdražení ubytovacích služeb ani rekreačního poplatku. 
Částka nezahrnuje spotřebu elektrické energie, úhrada podle skutečné spotřeby 
chaty přímo ubytovateli.     
Účastnický poplatek zasílejte převodem na účet UniCredit Bank číslo 
1005352026/2700 a to nejpozději do 31.05.2019. 
O uhrazení účastnického polatku a převzetí závazné přihlášky budete obratem 
informováni emailem, resp. telefonicky. Zároveň budete informováni o číslu přidělené 
chaty. Přihlášky budou evidovány až po úhradě účastnického poplatku. 
 
Storno poplatky 
Při odhlášení se do 31.05.2019 vrátíme celý účastnický poplatek. Při odhlášení se do 
30.06.2019 se vrací celý poplatek za administrativu 280.- Kč a 50% částky za ubytování 
(770.- Kč). Při odhlášení se po 30.06.2019 můžeme vrátit jen poplatek za administrativu 
280.- Kč, doufáme jen, že tato část propozic nebude muset být využita.  
Je samozřejmostí za sebe vyslat náhradníka. 
 
Pořadatel akce  
Po celou dobu pobytu o účastníky a možné příchozí turisty se bude starat vedoucí akce. 
Možné konzultace od 07.00 hod. do 09.00 hod. a od 16.00 hod. do 18.00 hod. denně.  
Klub českých turistů, odbor Klub Dobrý hospodář Olomouc,  
Miloš Formánek, tel. +420 604412764, email. mil.for@seznam.cz   


