Letos...
U soutoku
2021
Informace k akci č. 2
Zdravím všechny účastníky zájezdu ☺. Platí vše, co
bylo zatím řečeno v pozvánce na akci a informaci č. 1.
Pevně věřím, že se situace okolo „C- protivy“ bude
vyvíjet k lepšímu, nic se nepodělá a naše společná
akce se uskuteční, jak jsme zvyklí. Probíhá intenzivní přípravná činnost směrem k programu a zajištění dresu.
Počet výletníků se snížil o 3, což je nemilé. Tomu odpovídá i cena akce. Bylo by fajn, kdyby se podařilo
kolektiv o nějakého zájemce rozšířit. Dopravní i ubytovací možnosti máme. Ubytování máme v tuto chvíli pro
všechny se sociálním zařízením.

Finance:
Plná cena
5 700 Kč
Po příspěvku pro členy oddílu
5 100 Kč
Cena je postavena na současný počet účastníků a předpokladu, že nedojde k jiným nepředpokládatelným
výdajům.

Prosím pěkně, dejte mi do mailu vědět, zda sebou budete brát svůj bicykl, abych měl
představu o sestavě. DÍKY!!
--------------------------------------------------------------------------------------

Poukaz pro účastníka zájezdu
Příjmení a jméno

Cena poukazu:

záloha:

Doplatek:

- Zálohu 2 000,- všichni přihlášení uhradili nebo jsme dohodnuti na pozdější faktuře.
- Doplatek prosím uhradit do 31. 5. 2021.
- Platby provádějte některým z následujících možností:
- převodem na účet KČT Hořec Pacov, č. účtu: 188505886/0300, jako v. s. použijte datum narození ve
formátu: (rrrrmmdd),
- na úhradu doplatku lze použít oddílové poukazy
- hotově a poukazy u mě, oproti potvrzení
- pokud někdo potřebuje vystavit fakturu, obraťte se na mne, či přímo na pí. Křikavovou
(krikavova.h@seznam.cz, 724 220 284) a v tom případě prosím o informaci, pro můj přehled.
- Pokud máte z jakéhokoliv důvodu potřebu mít poukaz v tištěné formě s razítkem, ozvěte se, jinak budu
zasílat elektronicky.

Preferuji platby převodem, do poznámky či vzkazu pro příjemce uvádějte prosím: „Letos xx a příjmení“,
v rodinách plaťte dohromady, nekrmte zbytečně finanční ústavy.
V Pacově 28. 4. 2021
Za TOM Kamarádi a KČT Hořec Pacov:

Martin Hřebík
728 857 457

