
Česká asociace 
SPORT PRO VŠECHNY 

 

Milada Němčíková, vedoucí akce 
Radka Mothejzíková, metodička, tel: 777 031 450, mothejzikova@caspv.cz  

 

KOMISE SENIORŮ  MR ČASPV 
vás zve na rekondičně – sportovní pobyt  

 

Cykloturistika a turistika Polabím a kolem Řípu 

„Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp, ze sedla kola uvidíme líp“ 
 

Roudnice nad Labem, hotel Magnolia 

29. 05. – 03 06. 2022 
 

Program: turistika a cykloturistika v malebném, lehce zvlněném kraji, doprovodné sportovní, 
kulturní a společenské aktivity 

 

Ubytování: v hotelových pokojích s TV a vlastním sociálním zařízením, připojení na internet 
 

Stravování:        polopenze (snídaně formou bufetu, večeře) 
 

Cena:   člen ČASPV     5850 ,- Kč 
   nečlen       7650 ,- Kč 
Cena již zahrnuje poplatek místnímu úřadu. Nezahrnuje parkovné. První hodina parkování je ve všední 
dny mezi 7:00 a  17:00 (kromě svátků) symbolických 10 Kč, každá další 20 Kč . 

 

Závazné přihlášky zasílejte:  do 31. 3. 2022 prostřednictvím: 

1. http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/   
2. e-mailem na adresu: mothejzikova@caspv.cz  
3. nebo poštou na adresu: ČASPV, Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5 

 

Úhrada poplatku do 15. 4. 2022 
Bankovní účet:         53437011/0100 
Variabilní symbol:   20090222 
 

V případě naplnění kapacity může být přihlašování uzavřeno předčasně. 
 

Podrobné pokyny k cestě a pobytu obdržíte do 10. května 2022. 
 

S sebou: cyklistické a turistické vybavení – vhodné oblečení a obuv, kolo, hudební nástroj vítán. 
 

Roudnice nad Labem - město ležící v Ústeckém kraji, na levém břehu řeky Labe v okrese Litoměřice, na dohled od 
památné hory Říp. Historické jádro města a okolní zástavba jsou chráněny jako městská památková zóna. 
Roudnice je ideálním východiskem pro turistické i cykloturistické výlety. Prochází tudy Labská stezka CT 2, 
EuroVelo 7, která začíná ve Štětí, vede přes Roudnici nad Labem, Terezín, Litoměřice, Velké Žernoseky, Ústí nad 
Labem, Děčín přes Hřensko, odkud pokračuje dále do Německa. https://www.kudyznudy.cz/aktivity/labska-
cyklostezka-v-ceskem-stredohori  
 
Hotel Magnolia se nachází v samotném srdci města Roudnice nad Labem. Nabízí útulné dvoulůžkové pokoje s TV 
a vlastním SWC, wi-fi připojení, úschovnu kol zdarma. https://hotelmagnolia.cz/  
 
Těší se na vás vedoucí akce Milada Němčíková a lektoři Jarda Sauer, Radka Mothejzíková a další. 
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Česká asociace 
SPORT PRO VŠECHNY 

 

Milada Němčíková, vedoucí akce 
Radka Mothejzíková, metodička, tel: 777 031 450, mothejzikova@caspv.cz  

 

Přihláška na akci Cykloturistika Polabím a kolem Řípu 
Roudnice nad Labem, hotel Magnolia, 29. 5. – 03. 06. 2022 

Jméno a příjmení: 
 
 

Telefon:                            
 

E - Mail: 
 

Adresa: 
 
PSČ: 

Člen ČASPV        ANO/NE 
 

Odbor SPV: 

Datum narození: 
 

Region: Kraj: 

chci být ubytován-a s: 

Vyplněním přihlášky souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřeby přípravy, organizace a uskutečnění 
akce. Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem přihlásil/a, pro účely publikace těchto 
fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu toto oznámím 
pořadateli při prezenci. 

 

 
STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8) 

 
ZRUŠENÍ AKCE: 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným 

účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data 

zrušení akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 

4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, 
doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. 

      4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 

      4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí 

           za sebe náhradu, platí následující storno poplatky: 

a/  do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku 

b/  od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku 

c/  od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku  

d) omluva v den akce 100% storno poplatek.  
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