Přihláška na 57. Stezku Turistického Akademického Klubu Praha ve dnech
24. až 28. září 2015 se zakončením v areálu Velká louka Plasy

Stezka je několikadenní pěší (cyklistické) putování podle trasových propozic.

 Pokud přijedete autem, zanechte ho, prosím, na jednom místě a choďte pěšky. Parkoviště v Plasech je
vyznačeno na mapce.

Jméno a příjmení:
datum narození:
bydliště:
telefon
e‐mail:

Všeobecné informace pro účastníky 57. Stezky


Trasa:



@

Odesláním vyplněného formuláře přihlášky udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a jsou určeny pouze pro
vnitřní potřebu Turistického Akademického Klubu Praha.
Beru na vědomí přiložené „Všeobecné informace pro účastníky 57. Stezky“.
Každý se účastní 57. Stezky na vlastní nebezpečí a případné potíže musí vyřešit vlastními silami a prostředky.
Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků. Ze zaplaceného vložného ani z účasti na akci žádné zvláštní pojištění
účastníkovi nevyplývá.

datum:

Podrobnější informace dostanete u vedoucích tras a v trasových informačních materiálech.



Na zpáteční cestu z Plas do Prahy bude vypraven zvláštní stezkový vlak.



Ve zvláštním vlaku neplatí jízdenky zakoupené v pokladnách ČD ani žádné slevy jízdného.



Účastníci, kteří pojedou zvláštním vlakem, musí zaplatit se zápisným i jízdné.

 Sraz účastníků na slavnostní zakončení Stezky bude na Velké louce u kláštera Plasy v pondělí dne 28.9.2015
ve 13:15 hodin. Buďte prosím ohleduplní k pořadatelům i k ostatním účastníkům a přijďte včas. Zakončení se
koná za každého počasí.
 Zdravotní zabezpečení akce je zajištěno primárně zdravotnickou záchrannou službou, tel. 155, případně
rychlou lékařskou pomocí Kralovice, tel. 373 349 009. Zdravotní služba na místě akce bude omezena na ošetření
drobných poranění a konzultace s případným voláním RZP.
 Přihlášku a vložné odevzdejte vedoucím příslušných tras do konce srpna. Vedoucí tras převedou peníze na
účet TAKu nejpozději 2.9. a souhrnné trasové přihlášky předají (nejlépe e‐mailem) do zářijové schůze TAKu dne
7.9.2015.
 Storno a dodatečné přihlášky jsou možné prostřednictvím vedoucího trasy do 21.9. s poplatkem 50 Kč. Po
tomto datu se vložné nevrací.

podpis:
Prohlašuji, že budu respektovat pokyny vedoucího trasy a pořadatelů Stezky a budu se řídit platnými právními
předpisy a zásadami ochrany přírody.

Vložné (Kč) ‐příslušnou položku zaškrtněte
TAK

vložné včetně jízdného
vložné bez jízdného

člen
350
250

ostatní
400
300

Potvrzení o zaplacení vložného na 57. Stezku na trase č.:
Jméno a příjmení:
zaplatil(a) Kč
Dne:
Podpis zástupce trasy:

TAK ahoj na Stezce.
Těšíme se na vás !
Letošní 57. Stezku
zajišťuje trasa 15:
ivan.fridrich@post.cz
f‐vitha@volny.cz

