
Nabídka zimní svazové rekreace v roce 2012

Termíny jarních prázdnin v roce 2012
6.2. – 12.2.2012 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,

Prostějov, Karviná
13.2. – 19.2.2012 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-

Místek
20.2. – 26.2.2012 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,

Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
27.2. – 4.3.2012 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,

Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5.3. – 11.3.2012 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad

Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
14.3. – 20.3.2010 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,

Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

UPOZORNĚNÍ
� poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v odpoledních hodinách,

� cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a jeho rod.přísluš.) a zahrnuje náklady na ubytování a stravování,
� stravování je zajištěno: v hotelu Engadin, polopenze = P nebo plná penze = PP

(požadavek stravování PP , P, uvedený na objednávce, je závazný)
� dopravu si zajišťuje každý účastník sám – u rekreačního objektu je nehlídané parkování,

� poplatky za rekreační pobyt městu hradí rekreanti z vlastních prostředků,
� rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Dle rozhodnutí předsednictva OS SOO zajistil odborový svaz na jarní prázdniny roku 2012 zimní svazovou rekreaci pouze v jednom středisku,
kde byl podle skutečně využitých lůžek největší zájem. Smlouva na rezervaci lůžek a cenové podmínky byla uzavřena

s hotelem Engadin, v Železné Rudě
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního fondu OS (čl. III/D viz
DOKUMENTY OS).
Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých finančních možností.

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným příslušníkům.
Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka, druh, družka (za druha (družku) se považují muž a žena, kteří spolu žijí ve spo-
lečné domácnosti), děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povo-
lání studiem nebo předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc a ne-
bo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které
bylo členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve spo-
lečné domácnosti, dítě, na něhož člen OS nebo jeho rodinný příslušník platí výživné, pokud nepozbyl rodičovských práv.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.), zvyšuje se cena
poukazu o dotaci OS, která je poskytována členům OS SOO a jejich rodinným příslušníkům (viz výše uvedené). CENA POUKAZU je
OS vždy vypočtena pro konkrétního žadatele na základě údajů uvedených v ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE (dále uvedené). Proto veškeré
změny (např. přidělení poukazu jinému členu ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypočtena podle nových skuteč-
ností. Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, zodpovídá
výbor odborové organizace. Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné údaje) budou řešeny a příp. finanční částky
vymáhány na ZV ZO.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ POUKAZU
Zájemce – člen OS
zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (okopíruje tiskopis této objednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na adresu:
OS státních orgánů a organizací
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1,
pí Strnadová nejpozději však do 31. prosince 2011.
Odborový svaz sdělí žadateli vyřízení požadavku (dle pořadí došlé objednávky a možnosti využití lůžkové kapacity) a zašle fakturu nebo slo-
ženku (zaškrtněte v objednávce) nejpozději do 10. ledna 2012..
Poukaz s popisem RS a pokyny k nástupu na rekreaci zašle OS na adresu bydliště účastníka po zaplacení rekreace.



TERMÍNY
4.2. – 11.2.2012 25.2. – 3.3.2012

11.2. – 18.2.2012 3.3. – 10.3.2012
18.2. – 25.2.2012 10.3. – 17.3.2012
lůžková kapacita v jednotlivých turnusech je různá, pokoje
2,3,4,5lůžkové.
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování člen OS a rod.
přísl.
pokoje STANDARD – s vlastním sociálním zařízením

polopenze plná penze
dospělý účastník 3580,- Kč 3930,-
dítě 3 - 10 let 3230,- Kč 3580,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 430,- Kč
pokoje TURISTIK – umyvadla s teplou a studenou vodou, WC +
sprcha společné

polopenze plná penze
dospělý účastník 2880,- Kč 3230,-
dítě 3 - 10 let 2460,- Kč 2880,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 430,- Kč
pokoje APARTMÁ – dvě místnosti s 1 vlastním sociálním zaříze-
ním, TV

polopenze plná penze
dospělý účastník 3930,- Kč 4280,-
dítě 3 - 10 let 3580,- Kč 3930,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 430,- Kč
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 50,-
Kč/den.
Hotel je umístěn v klidném a romantickém prostředí 2 km od Železné
Rudy v údolí říčky Řezné. Hraniční přechod do SRN je vzdálen 6 km.
Využití hotelu je celoroční. V okolí jsou vynikající podmínky pro let-
ní i zimní sporty.
Doprava – vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus,
který zajišťuje přepravu hostů i zavazadel.
Vlastní doprava – příjezd po silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut
– bez poplatku.
Ubytování – 3patrový hotel bez výtahu. 2, 3, 4, 5lůžkové pokoje
(bez možnosti přistýlky). Typy pokojů:

STANDARD 2-3-4lůžk. – se sprchou a WC na pokoji, možno
zapůjčit TV za poplatek 500,- Kč/týden

TURISTIK 2,3,4lůžk. - umyvadla s teplou a studenou vodou,
WC + sprcha společné.

APARTMÁ 4,5lůžk. - dvě místnosti s 1 sociálním zařízením, TV
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce
poukazu. Snídaně – formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr
(PO-PÁ) ze dvou jídel, večeře – výběr (PO-PÁ) ze dvou jídel + ovo-
ce nebo zákusek. Možnost občerstvení v hotelové restauraci.
Ostatní - v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, spo-
lečenská místnost, televizní místnost, nově – vířivka a infrasauna.
Hotel pořádá každý týden jednodenní zájezdy po Šumavě, Bavorském
lese a také do Alp. V případě zájmu se jezdí na plavání do nedaleké-
ho aquaparku.
Lyžařské možnosti – v bezprostřední blízkosti hotelu jsou sjezdovky
se čtyřmi lyžařskými vleky, včetně umělého zasněžování. K dispozici
je škola lyžování, v Železné Rudě je půjčovna sportovních potřeb.
Pobyt s malým domácím zvířetem je možný za poplatek 50,-
Kč/den, platba na místě.
Rekreační poplatek hradí rekreanti sami.

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
tel. 376 397 041, 602 481 112, www.engadin.cz



Odborový svaz státních orgánů a organizací Vyplňte a vraťte OS
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 pí Strnadová
e-mail: strnadova.renata@cmkos.cz IHNED, nejpozději
tel. 224142474 fax 224142470 do 31. 12. 2011

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
na zimní svazovou rekreaci v r. 2012

do rekreačního střediska Hotel ENGADIN, Železná Ruda

Objednávám termín __________________

Náhradní termín __________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)

Stravování: a) polopenze b) plná penze (zakroužkujte)

Ubytování: Engadin - pokoj STANDARD TURISTIK APARTMÁN (zakroužkujte)
viz informace

Počet účastníkù: dospělých _______ z toho nečlenù OS _______

dětí do 10 let _______ z toho nečlenù OS _______

dětí do 3 let _______ bez lůžka a stravy
rozhoduje věk dítěte v den nástupu na rekreaci

Příjmení a jméno Datum Bydliště, vč. PSČ Zaměstnavatel, ZO odb. org.
nar. škola, studující u člena OS

žadatel, člen OS
1
rod. příslušníci (ostatní) dat.nar. vztah k žadateli +)

2

3

4

5

+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.

Způsob platby: (zakroužkujte)
1 - Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - základní organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
__________________________________________________________________________________
2 - Platbu provedu sám převodem ze svého účtu ANO NE (zakroužkujte)
3 - Žádám o zaslání složenky ANO NE (zakroužkujte)

datum a podpis žadatele:______________________
____________________________________

telefon - zaměstnání: _________________________ členství v ZO a správnost údajù potvrzuje

e-mail:__________________________________
datum, telefon, razítko a podpis ZV


