
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  

 

Kudy – tudy, na kole i pěšky 

Cykloturistika a turistika v krásném prostředí  
Lužických hor a Českosaského Švýcarska 

 

Chřibská, RS Bajtlich 
23. – 28. května 2021 

 
 

Program: turistika a cykloturistika v krásné přírodě, doprovodný sportovní a společenský 
program 

 

Ubytování: v bungalovech s vlastním sociálním zařízením 
 

Stravování:        polopenze 
 

Cena:   člen ČASPV     3350 ,- Kč 

   nečlen       4350 ,- Kč 
   (Cena nezahrnuje místní turistický poplatek 15,- Kč/noc. Parkování je zdarma.) 

 

Závazné přihlášky zasílejte:  do 31. 3. 2021 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 30. 4. 2021 
Bankovní účet:         53437011/0100 

Variabilní symbol:   20090421 
 

V případě naplnění kapacity může být přihlašování uzavřeno předčasně. 
 

Podrobné pokyny k cestě a pobytu obdržíte do 10. května 2021. 
 

S sebou: kolo, oblečení a obuv do přírody i do tělocvičny, hudební nástroj vítán. 
 

Chřibská leží na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a zčásti, svým západním okrajem, na územích 
Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko. Malebné údolí v nejzápadnější 
části Lužických hor, v jižní části Šluknovského výběžku je obklopeno lesy, které jsou součástí geografických celků 
Kytlická pahorkatina, Lužický hřbet a Jetřichovické stěny.  Městečkem protéká říčka Chřibská Kamenice, pramenící 
na úpatí Jedlové. 
 
Rekreační středisko Bajtlich - bungalovy s vlastním SWC, lednicí, terasou. Součástí areálu je restaurace, bar, 
společenská místnost s TV, tělocvična, stolní tenis, venkovní bazén, hřiště, ohniště. www.bajtlich.regin.cz/ 
 
Těší se na vás vedoucí akce Milada Němčíková a tým lektorů.  
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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 Kudy – tudy, na kole i pěšky 
Chřibská, RS Bajtlich, 23. – 28. 5. 2021 

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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