
Pražské EURORANDO 2016
Pražské Eurorando je hlavní akcí Klubu českých turistů, oblast Praha pořádanou 

v rámci celoevropského turistického projektu Eurorando 2016. (Eurorando se koná jednou 
za pět let a je pokaždé jinak tematicky zaměřeno. Letošní v pořadí již čtvrtý ročník nese 
téma ENERGIE. V rámci tohoto projektu se v celé Evropě uskuteční desítky sportovních 
turistických akcí.)

Sobota 18. 6. - splutí Vltavy Braník - Štvanice  
Sraz všech účastníků v 8 hod. před loděnicí V Náklích 
Startovné: člen KČT 220 Kč; ostatní 250 Kč 
Pro účastníky bude v cíli připravena prohlídka městské vodní elektrárny Štvanice.
Přihlášky: písemně nebo prostřednictvím www.clovecepohnise.cz do 31. 5. 2016 

Neděle 19. 6. - Piknik v botanické
Cyklotrasa  
Metro Háje 28 km: - vodárna Podolí (návštěva vodárenského muzea) - Podolí - 
Holešovice - Troja - Botanická zahrada hl. m. Prahy
Pěší trasy 
Florenc - trasa: 6; 8 km (návštěva - MVE Štvanice)
Dejvická - trasa: 4; 10; 25 km (stará čistírna odpadních vod Bubeneč)
Kobylisy - trasa 5; 15; 20 km
Turistický běh 
Trasa 10 km: Náprstkovo muzeum - Botanická zahrada hl. m. Prahy 

Další informace hledejte na www. clovecepohnise.cz nebo na www.kct.cz
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Číslo:

PSČ:

E-mail:

Č.čl. průkazu:

A/ Jsem člen KČT a uhradím částku

B/ Nejsem člen KČT a uhradím částku

VS (var.symbol) =77 datum narozeni ve tvaru: (ddmmrrrr)

V ……………………..….……………. Dne ……..…… 2016

Podpis účastníka Datum platby: Poř. č. přihlášky

250,- Kč / os.

            sobota 18. 6.  2016
                                    ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Člen odboru KČT (název):

2/ Budu respektovat pokyny pořadatelů akce.

3/ Beru na vědomí, že pořadatel může splutí zrušit třeba i v den plánované plavby a to na základě rozhodnutí (podmínky pro 
realizaci) stanovené Povodím Vltavy a Státní plavební správou (překročení limitu max. vodního stavu na řece Vltavě)

PŘIHLAŠUJI SE ZÁVAZNĚ NA AKCI SPLUTÍ VLTAVY 18.6. 2016  

PLATBA převodem na účet (viz výše), PŘIHLÁŠKA e-mailem na adresu: info@kct.cz

N E B O  poštou či osobně na adresu: TURISTICKÉ INFOCENTRUM KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2

Uvedenou částku jsem zaplatil(a) ve prospěch účtu KČT Praha č. 19-5454330277/0100

220,- Kč / os.

  77 xxxxxxxx

Dat.přijetí přihlášky:

Platba musí být uhrazena a přihláška doručena nejp. do 31. 5. 2016:

4/ Beru na vědomí, že od převzetí "setu" vodáckého vybavení (kanoi C2 do dvojice, pádlo, vesta a barel na věci do dvojice) 
přebírám za toto vybavení odpovědnost a v případě jeho poškození (ztráty) tento materiál nahradím přímo pronajímateli, tj. 
firmě BISPORT, s.r.o.

1/ Prohlašuji, že jsem plavec.

Poznámky Infocentra KČT

Telefon: 

                     Splutí Vltavy v rámci akce Pražské EURORANDO 2016

                              Akce není vhodná pro nezkušené vodáky = začátečníky !

Datum narození:

Příjmení, jméno, titul:

Adresa bydliště:

Ulice: 

Místo / město: 


