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Pozvánka 
Prima seminář na lyžích i pěšky v srdci Orlických hor 

 

Termín:  2. – 5. 3. 2023 (3 noci) 
Místo konání:  Deštné v Orlických horách, 
   CHATA PRIM DEŠTNÉ https://primdestne.cz/   
 

Prezence:  ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin v místě ubytování 
(v místě ubytování bude vedoucí akce a lektor od 13:00 hodin, 
možnost vycházky a lyžování odpoledne)  

 

Zahájení:  v 18:30 hodin (podle pokynů u prezence)  
 

Ukončení:  v neděli cca do 13:00 hodin 
 

Cena: 2990,- Kč/ člen ČASPV, 4500,- Kč/ostatní. Zahrnuje ubytování na  
3 noci ve 2/3/4 lůžkových pokojích, poplatek místnímu úřadu, 
program. Účastnický poplatek zašlete do 31. 1. 2023 na účet 
53437011/0100, VS 10033123 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno). 
Člen ČASPV, uplatňující výhody členství musí registrován v centrální evidenci v roce 
2023 nejpozději do 30 dní před termínem akce, na kterou se přihlašuje. 

 

Program: lyžařský výcvik a turistika na běžkách, sjezdové lyžování, pěší výlety. 
Lyžařské vleky, sjezdovky a běžecké tratě. Fakultativně bowling, 
wellness. 

 

Přihlášky:       do 30. 1. 2023 zde https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/2036-
prima-seminar-na-lyzich-i-pesky-v-srdci-orlickych-hor.html    
nebo e-mailem na adresu: mothejzikova@caspv.cz – formulář 
přihlášky najdete níže 

 

Stravování: bez stravy. Chata disponuje prostornou kuchyní, kde si lze pohodlně 
vařit, další možnost stravování je sousední restaurace Kozí chlívek 
vzdálená cca 50m. 

 

S sebou: běžeckou, případně sjezdařskou výstroj a výzbroj, běžecké vosky, 
korek, hadr, smývač vosků (nějakou rezervu mají lektoři k dispozici). 
Vhodné oblečení a obuv, hudební nástroje, oblíbené stolní a 
společenské hry. 

 

Mapa zde: https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=13349579&ds=1&x=16.3537233&y=50.3022688&z=15  
 
Organizační pokyny zašleme přihlášeným účastníkům cca měsíc před akcí. 
 

Těší se na vás tým Komise dospělých a lektoři. 
 

Kontakt +420 603828955 (J. Sauer) 
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Radka Mothejzíková, +420 777 031 450, mothejzikova@caspv.cz  

Přihláška na Prima seminář Běžky i pěšky v srdci Orlických hor, 2. – 5. 3. 2023 

Jméno a příjmení: 
 
 

Telefon:                            
 

E - Mail: 
 

Adresa: 
 
 

Člen ČASPV        ANO             NE 
 

Kraj/odbor SPV: 

Datum narození: 
 

Na pokoji chci být ubytován/a s: 

Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem se přihlásil/a, pro účely publikace těchto 
fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu rozhodnutí oznámím 
pořadateli písemně před konáním akce. ČASPV při administraci údajů účastníků postupuje v souladu se zákony: 
- Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.  
 
Storno podmínky v případě zrušení akce 

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 republikové soutěže 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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