
Přihláška na zájezd na Mistrovství Evropy veteránů RIMINI  
14th European VETERANS Championships 2022 - Mistrovství Evropy veteránů v Rimini 

21.6. -  3.7.2022  (25.6. – 2.7. vlastní turnaj) 

 

Jméno a příjmení hráče, hráčky   ..........................................................................…………………………………………………...........……….                       

Datum narození   ……........………..…….......……, pohlaví ........................................, země vaší registrace  ......................................                                    

 

Žádám/nežádám (zakroužkujte volbu) platbu startovného (uveďte vaši kategorii ............................... )  

 

E-Mail ..........................................................................................., kontaktní telefonní číslo ....................................................... 

 

1. doprovod  ......................................................................................................., datum narození ..................................... 

 

2. doprovod  ......................................................................................................., datum narození .....................................   

 

Jméno a podpis objednatele ................................................................................................  

Cena zájezdu obsahuje: autobusovou dopravu, dopravu do haly, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, poznávací program 

cestou tam v Dolomitech, doprovodný program ve volných dnech - výlety do okolí, služby česky hovořícího průvodce. Pořadatel 

v případě vašeho zájmu zajistí platbu vašeho startovného ve výši 185 Euro, doprovodu 65 Euro (termín této ceny limitován). Cena 

zájezdu ve dvoulůžkovém pokoji za osobu činí 24.730 Kč, v jednolůžkovém pokoji 27.990 Kč. 

Pojištění pro cesty do zahraničí a možnost odstoupení od smlouvy: nezbytnou podmínkou vaší účasti na akci ze strany pořadatele  

je uzavření zdravotního pojištění dle vaší volby (vyznačte): 

1. Zajistím si sám 

2. Požaduji pojištění pořadatelem (viz příloha, např. pojišťovna Union, typ Pandemic) 

Účastník si individuálně zjišťuje aktuální informace stran Covid-19, pořadatelé MEV vydají později, sledujte jejich www-stránky. 

Pořadatel bude nápomocen veškerým dostupným informačním servisem pro naše účastníky. Při sportovních aktivitách není  

pořadatel odpovědný za případná zranění a škody vzniklé z tohoto titulu. Všem účastníkům zájezdu doporučujeme sjednat pojištění 

pro cesty do zahraničí vč. pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu.  

Přihlášku odešlete na adresu    tj.sokol.strakonice@seznam.cz    do termínu 30.11.2021.  
Zpracuje Ing. Josef Jungvirt, 777 75 65 98, ve spolupráci s uvedenou CK. Informace zahraničního pořadatele jsou na 

stránkách: www.evc2022.it/en/. Zájezd organizuje TJ Sokol Strakonice ve spolupráci Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. 

(www.ciao.cz)  

Platba zálohy do 1.12.2021 ve výši 5.000 Kč, pokud žádáte i registraci, připočítejte registrační poplatek a platbu převeďte  

na účet č. 181293841/0300, jako variabilní symbol uveďte 210721, specifický symbol je prvních 6 čísel rodného číslo 

objednatele zájezdu. 

Platba jde na účet CK (nikoliv na soukromý účet) se všemi výhodami, které účast přes pojištěnou CK ze zákona nabízí. 

Registrace do turnaje 
Registraci lze provést pouze zároveň s platbou poplatku. Po zaplacení obdržíte registrační informace na váš osobní e-mail pouze od pořadatele turnaje. Další komunikace 

s pořadatelem (registrátorem) turnaje a nové informace budou již ve vaší osobní kompetenci. Registrační formulář pořadatele vyžaduje od vás tyto informace: jméno, 

příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefon, informaci, ve kterém státě jste registrován. Cena pro hráče 185 EUR a pro doprovod 65 EUR platí pouze do 31.12.2021. 

Po tomto datu se cena zvyšuje. Účastník, který si bude přát provést registraci od pořadatele, toto vyznačí v přihlášce a nezapomene vyplnit, zda se jedná o hráče či 

doprovod. Zároveň k výši zálohy připočte 4.970 v případě hráče, 1.890 pro doprovod (přepočet částek zahrnuje náklady na rezervaci a kurzovní riziko 3%). Stornování 

registrace: do 31.3.2022 je stornopoplatek 50%, od 1.4.22 do 20.5.22 je 85%, po tomto datu se registrační poplatek nevrací. 

Vycestování z ČR, překročení dalších hranic a návrat do ČR  
Přestože vám pořadatel tohoto zájezdu průběžně poskytne jemu dostupné informace v souvislosti s covid19, cestování a překročení 

hranic je v kompetenci každého účastníka individuálně. 
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