XXIII.
International Sugar Exchange Day
Klub sběratelů baleného cukru vás zve na XXIII. mezinárodní výměnný den,
který se koná v sobotu 20. června 2020 v OLOMOUCI
Technologická hala - Střední škola Polytechnická Olomouc,
Rooseveltova 472/79, OLOMOUC /CZ/
GPS 49.580788N, 17.259284E
Program:
Pátek:
18.00 - Společné posezení účastníků v Morgan´s restaurant, Mlýnská 952/2 (Vodní kasárna)
www.morgansrestaurant.cz
Sobota:
9.30 - 11.00 prezence účastníků výměnného dne
11.00 - 14.30 vlastní výměna cukrů
16.00 - 18:00 Společná prohlídka Olomouce s akreditovaným průvodcem
Neděle:
Individuální program – Olomouc, Svatý kopeček, okolí - Bouzov, Loštice (tvarůžky), Helfštýn, Sovinec, …
Účastnické poplatky
Stůl: Člen KSBC 300 Kč, nečlen 400 Kč, doprovod 50 Kč. V poplatku je zahrnuto občerstvení (housky, studené a
teplé nápoje). Platby v hotovosti na místě nebo převodem na účet klubu č. 2900540992/2010 (Fio banka).
Přijímáme i hotovostní platby v EUR (1 EUR = 25 CZK).
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.
Nabídka ubytování v Olomouci:
www.booking.com
www.olomouc.cz/katalog/Hotely-ubytovani-ubytovny
Poblíž akce - Penzion CARUSO (www.carusoolomouc.cz)
Levné (ale daleko): Správa kolejí a menz Olomouc (skm.upol.cz/ubytovani/rezervace)
Možnost zajištění ubytování přímo v místě konání akce:
Domov mládeže Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79,
ubytování je v třílůžkových pokojích. POZOR! - Sprchy a toalety jsou společné v každém patře.
1 noc 300 Kč/os/noc, 2 noci 250 Kč/os/noc. /Kapacita je OMEZENA!
Závazné přihlášky zašlete prostřednictvím elektronického formuláře na www.ksbc.cz, nebo na email:
adamek@cukry.cz
Případně poštou na adresu: Zdeněk ADÁMEK, Sokolovská 2563/4, 750 02 Přerov /CZ/, tel. +420 606 158 786

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 11. června 2020.
Po tomto datu se poplatek za stůl zvyšuje o 100 Kč a neručíme za přijetí přihlášky.

PŘIHLÁŠKA
na XXIII. mezinárodní výměnný den 20. června 2020 v Olomouci

Příjmení: _________________________ Jméno: _____________________ Člen KSBC: ANO/NE
Adresa: ____________________________________________________
Tel.: _____________________
Objednávám ____ stůl pro výměnu à 300/400 CZK (po 11. červnu à 400/500 CZK).
Doprovod ______ osob (50 CZK/osobu).
Zúčastním(e) se pátečního setkání sběratelů v počtu _________ osob.
Mám zájem o sobotní prohlídku Olomouce pro ____ osob.
Zvláštní přání: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Chci rezervovat ubytování na internátu DS za cenu 300 Kč /noc
Závazně objednávám rezervaci ubytování na internátu DS:
z pátku na sobotu (19.-20.6.) Kolik osob?…………………………………..
ze soboty na neděli (20.-21.6.) Kolik osob? …………………………………..
Datum: ____________ Podpis: __________________________ E-Mail: ______________________

