Zájezd pro rodiče s dětmi zaměstnanců a členů ZO OS KOVO ABB
Brno dne 18.4.2020
Kam : obec Čertovina , projekt Peklo
(poblíž Hlinska)
Komu se má chtít do pekla ? :
Všem hříšníkům ve věku 3 až 99 let, kteří mají
vztah k naší odborové organizaci, nebo našemu
zaměstnavateli. Rodičům s dětmi, nebo
prarodičům s dětmi našich zaměstnanců.

Kdy se máme těšit ? : v sobotu 18.4.2020 v poledních hodinách.
Plánovaný odjezd je od areálu ABB Vídeňská ( parkoviště za nákladní vrátnicí) v 8.00 návrat
tamtéž do 19.hodiny

Co nás to bude stát ? : ani peklo není zadarmo
Registrační poplatek zahrnuje vstupné do pekla a na druhou aktivitu, která bude ještě
vybrána podle nabídky CA Úsměv a půjde o návštěvu turisticky atraktivního areálu nebo
pamětihodnosti, dopravu a pojištění.
Člen odborů a jeho partner/ka

200.- Kč / osoba

Dítě registrované pod členem nebo jeho partnerem/kou 100.- Kč / do 15.let
150.- Kč / do 18.let
Dospělá osoba/ zaměstnanec partnerského zaměstnavatele, host
350.- Kč / osoba
Dítě doprovázející výše uvedenou osobu paušál

150.- Kč / dítě do 18.let

Osoba se sníženou zdravotní způsobilostí a pohybovými potížemi – dospělá nebo dítě – pouze
po dohodě s organizátory
100.- Kč / 3 – 99 let
Vedoucí zájezdu : Jiří Bohdan (a ing. Duda CA Úsměv).

Registrace zájemců a další postup : zájemci, prosím
přihlaste se formou emailového sdělení nebo krátké zprávy –
sms na telefon 603 418 986 nebo emailovou adresu
jiri.bohdan@cz.abb.com ; nebo bohdan.jiri@gmail.com
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Zájemci uvedou počet osob dospělých a dětí, u hlavní osoby také číslo zaměstnance ve
společnosti ABB Brno, nebo AB Komponenty Brno. V poznámce uvedou status – člen odborů
ano/ne.
Hlavní seznam zájemců vedou úsekoví důvěrníci v jednotlivých výrobních a kancelá
řských
částech.
Kapacita je omezena počtem osob v autobuse a ZO OS KOVO ABB Brno si vyhrazuje právo
provádět v seznamu zájemců úpravy nebo vyřadit zájemce, kteří se přihlásí později a nebudou
tvořit ani seznam náhradníků.
Uzávěrka předběžného zájmu je do 10.3.2020, následně budou komunikovány podmínky plateb
a zveřejněno číslo účtu. Kontrola plateb bude průběžná, platby musí být připsány na účet ZO
nejpozději do 14.4.2020
Pokyny k zaplacení registračního poplatku budou vydány podle konkrétního seznamu
účastníků. V případě nedostavení se k odjezdu bez vážných zdravotních důvodů nebude
příspěvek vracen. Doporučujeme zajistit náhradníky.
Potřebné údaje pro registraci účastníků : jméno, příjmení, bydliště v celém formátu, datum
narození, jeden z komunikačních údajů : telefon nebo email.
Správce údajů je ZO OS KOVO ABB Brno a postupujeme dle platné legislativy
-

Jinak nás ( pořadatele ) čeká Peklo -

Poznámka: prohlídka Pekla je cca na 70 minut, domluven je oběd v místě, cena není součástí
objednávky a hradí si ji každý sám. Z důvodů cesty s dětmi je plánována větší časová rezerva
na případné zastávky s malým občerstvením. Odpolední program si upřesníme nejpozději
v autobuse.

Přeji Vám všem štastný návrat z výletu.

Jiří Bohdan Brno, 7.2.2020
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