ZÁKLADNÍ

INFORMACE

Dovolujeme si pozvat kolegyně a kolegy z vodohospodářských společností na XXXVI. ročník
tradiční „Vodohospodářské padesátky", který v letošním roce pořádá pro všechny příznivce
toulek krásnou přírodou pěšky či na kole VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Místo konání:
Termín:

Moravský kras
4. - 6. 9. 2009

Připravili jsme pro Vás:
Trasy:
v oblasti CHKO Moravský kras: pěší trasy – 26, 35 a 41 km
cyklotrasy – 58, 76 a 87 km
Společný start a cíl celé akce se uskuteční u hotelu Skalní Mlýn poblíž Blanska.
Ubytování:
Brno, VŠ koleje VUT - Pod Palackého vrchem
Stravování:
Brno, restaurace KANAS v těsné blízkosti VŠ kolejí - Kolejní ul.
Společenský večer:
Brno, kulturní centrum SEMILASSO – 5.9.2009 od 20 hodin
Účastnický poplatek:

1.700,- Kč (včetně DPH)
- v tom je zahrnuto: 2 x ubytování: 600,- Kč
2x polopenze: 300,- Kč
startovné:
800,- Kč
(startovné obsahuje - informační brožura, mapy, občerstvení na kontrolách, oběd na trase,
pamětní dárek, pamětní list, vstupenka na společenský večer, režie pořadatele, …)

Přihlášky v předepsaném formátu zašlete do 15. 4. 2009 Ing. R. Bejčkovi na e-mail:
bejcek@vasgr.cz, z této adresy Vám bude zpětným e-mailem potvrzeno převzetí přihlášky,
bude Vám přidělen variabilní + konstantní symbol Vaší přihlášky a budete vyzváni k
zaplacení účastnického poplatku na účet 15304621/0100 nejpozději do 29. 5. 2009.
Nebude-li Vám přihláška do 5 prac.dnů potvrzena, zašlete ji, prosím, z organizačních důvodů
znovu na jiný e-mail: senkapoulova@vasgr.cz nebo urgujte telefonicky na 545 532 365.
Za řídící výbor a celý organizační tým se na setkání s Vámi těší
Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D.
vedoucí řídícího výboru
Podrobnější a aktuální informace o připravované VH 50 najdete průběžně na našich firemních
internetových stránkách www.vodarenska.cz
Případné dotazy: k ubytování a spol.večeru – Ing. Lenka Trchalíková – trchalikova@vasbv.cz
k trasám:
- Mgr. Jan Kaluža – kaluza@vasbo.cz
chcete-li přispět sponzorsky- Mgr. Eliška Dospíšilová – dospisilova@vasgr.cz

