
 

P  O  Z  V  Á  N  Í 
k účasti na VÝPRAVĚ PŘÁTELSTVÍ 4 - 2020 

 
Výprava přátelství VP4 2020 (dále jen VP4) je směrována na Slovensko, do kopců 
pohoří Povážského Inovce s programovou (dobrovolnou) návštěvou lázeňského 
města Piešťany 
 
Pořadatel VP4: Krajské koordinační centrum Moravskoslezského kraje spolku    
                          SENIORS, z.s. 
 
Účastníci: Občané 55+.(V případě potřeby doprovodu toto konzultujte s pořadatelem).  
 
Termín: Od 6. do 10. září 2020. 
               Pobyt začíná ubytováním po příjezdu.  
               Pobyt končí 10. září 2020 předáním pokojů do 10:00 hod. 
               Poslední strava – snídaně. 
 
Ubytování: Ve dvou a třílůžkových pokojích penzionu BEZOVEC    
 
Forma stravování: Polopenze. Obědy budou nabídnuty v rámci společného 
                                programu nebo s možností zakoupení v penzionu. 
 
Přepravy do penzionu a zpět: Společně autobusem z a do Ostravy.               
 
Hlavní program: 
6.9. Příjezdový den : Ubytování.                                                          
                                  Seznámení s nejbližším okolím. 
                                  Seznamovací večírek. 
7.9. : Dobývání hradu TEMATÍN s poledním piknikem.                        
         Týmová soutěž ve vaření guláše. 
8.9. : Celodenní výprava PIEŠŤANY                                                    
            - návštěva kúpelného ústavu s možností absolvování rehabilitační  
              procedury nebo návštěva muzea vojenské techniky 
            - prohlídka piešťanských lázní 
            - setkání s piešťanskými seniory 
9.9. : Sportovně branný den                                                                 
            - turnaj v pétanque 
            - turnaj v seniorských šipkách 
            - soutěž v lukostřelbě 
            - soutěž ve střelbě ze vzduchovky 
            - chodecký branný závod 
            - běžecký branný závod 
         Rozlučkový večírek s vyhodnocením soutěží. 
10.9. : Odjezdový den : Opuštění penzionu.                                           
                           Odjezd na Moravu. 
 
 
 



Doplňkový (individuální) program v rehabilitačním centru penzionu Bezovec : 
 
- klasická masáž – částečná………………………………………………13 EURO  
- klasická masáž – celková……………………………....………………..22 EURO 
- baňkování (30 minut)……………………………………………………..20 EURO 
- masáž lávovými kameny (30 minut)…………………………………….22 EURO 
- relaxační zábal (30 minut)………………………………………………..  8 EURO 
- vířivka = 2 hodiny – 1 osoba……………………………………………..  7 EURO 
                               - 2 osoby………………………………………………  9 EURO 
                               - 3 osoby………………………………………………11 EURO  
                               - 4 osoby………………………………………………13 EURO 
              = 2 x á 1 hodina – 1 osoba………………………………………  3,5 EURO 
                                         - 2 osoby……………………………………….  4,5 EURO 
                                         - 3 osoby……………………………………….  5,5 EURO 
                                         - 4 osoby……………………………………….  6.5 EURO 
- sauna = 2 hodiny – 1 osoba………………………………………………10 EURO 
                Každá další osoba (do kapacity sauny)……………………….  3 EURO 
 
Podmínky účasti ve VP4 :  
- zaslání písemné přihlášky a přílohy č.1 „Kalkulace výše příspěvku dle jednotlivých  
  položek programu“ 
- souhlas s organizačním používáním osobních údajů (ubytování apod.) 
- souhlas s pořizování skupinových snímků (propagace a veřejné informace) 
- úhrada členského příspěvku (ve smyslu znění stanov pořadatele se každý účastník  
  akce stává krátkodobým členem spolku) 
Účast ve VP4 je dána pořadím zaslaných přihlášek ve vztahu k přepravním                        
a ubytovacím kapacitám. 
 
Členský / účastnický příspěvek bez příspěvku na dobrovolně volitelné akce: 
3.100 Kč (slovy: Třitisícestokorun) = Doprava tam a zpět, ubytování, polopenze, 
rekreační poplatek a organizační příspěvek – viz příloha č. 1. 
Celkovou výši příspěvku (s vykalkulovanou hodnotou dle přílohy č. 1 – červené pole 
tabulky) vložte do písemné přihlášky (řádek 2 textové části tiskopisu) a bezodkladně 
uhraďte na účet pořadatele VP4 číslo: 103 053 893 / 2250 . 
Variabilní symbol: 42020 
Konstantní symbol: 558 
Specifický symbol: Devítimístné číslo (doporučujeme číslo telefonu). 
 
Doporučený termín zaslání závazné přihlášky a příspěvku:   O k a m ž i t ě. 
Pořadatel VP4 si vyhrazuje právo do VP4 zařadit pouze takový počet účastníků, který 
odpovídá počtu nasmlouvaných lůžek v penzionu Bezovec a přepravní kapacitě 
autobusu. 
Neuspokojeným zájemcům bude členský příspěvek bezodkladně vrácen na účet, ze 
kterého byla finanční částka odeslána. 
 
V případě změny zájmu o účast ve VP4 po podání závazné přihlášky a úhrady 
členského příspěvku je přihlášený senior povinen převést svá účastnická práva na 
jiného seniora. 
 



Podrobné informace k VP4 vyžadujte na adrese rekreace@ms-seniors.cz 
(v předmětu zprávy uvádějte „VP4 + své jméno“, na dotazy odpovídáme nebo 
informace podáváme jednou týdně)  
nebo na telefonu č. 773 564 628 – nejlépe mezi 14. a 16. hodinou. V případě, že se 
nedovoláte, volejte, prosím, následující den.   
 
Doplňující informace : 
 
a) Objekt penzionu Bezovec je 11 let stará budova s příjemnými pokoji, jídelnou, která 
slouží, při plné kapacitě penzionu též jakožto společenský sál a není v ní umožněna 
konzumace vlastních jídel a nápojů, společenskou místností pro cca 30 osob, kterou 
využijeme případě zájmu o večírky apod., kde již zákaz konzumace donesené stravy 
a nápojů neplatí (stejně jako na pokojích), ovšem je třeba mít m.j. vlastní číše, a 
relaxačním centrem s vířivkou, saunou a masérským stolem. 
Penzion se nachází „na konci světa“. V jeho blízkém okolí stojí občerstvovací zařízení 
Koliba, Šport chata a pod sjezdovkou několik soukromých chat. Zhruba 1,5 km do 
kopců stojí hotel Inovec a v téže vzdálenosti, ovšem na opačnou stranu pod kopcem 
se nachází vesnička Nová Lehota (necelých 200 obyvatel), kde končí veškeré 
komunikace. Když v noci necháme zhasnout světla na terase, Bezovec se ponoří do 
naprosté tmy. Světelný smog pak mohou způsobit jen světla z pokojů, případně 
společenské místnosti… 
 
b) Program VP4 je sestaven z „turistické“, „sportovní“, „poznávací“ a „společenské“ 
části. Ke zřícenině hradu Tematín se dostaneme cca jedna a půlhodinovou 
procházkou prakticky po vrstevnici s mírným převýšením. Sportovní soutěže jsou 
koncipovány hlavně jako soutěžně-zábavné akce, opět fyzicky málo náročné (kromě 
běžeckého branného závodu, do kterého by se měli hlásit jen ti, kteří uběhnou cca        
1 km). Za poznáním vyrazíme do Pieštan, kde si prohlédneme kúpelný ostrov, 
navštívíme sídlo piešťanských seniorů a dle zájmu se rozdělíme na příznivce balneo 
či jiné terapie a na zájemce o vojenskou techniku. Samozřejmě, kdo bude chtít, určí si 
vlastní program ve městě (možnosti na vyžádání budou dodány). 
 
c) Soutěžního ducha dále neopustíme při soutěži ve vaření guláše v přírodě (kotlíky). 
 
 
  
 

Účast ve VP4 je na vlastní nebezpečí a vlastní pojištění!!! 
 
 
 
 


