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RAKOUSKÉ ALPY 

LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING
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– do 25 osob – příplatek 500,- Kč na osobu
– do 30 osob – příplatek 400,- Kč na osobu
– do 35 osob – příplatek 300,- Kč na osobu
– více než 35 osob v autobusu – bez příplatku

Cena zahrnuje:  Ubytování s polopenzí v hotelu, dopravu autobusem, čtyřdenní skipas 
Super ski hit pro celou oblast, pojištění CK proti úpadku. 

Ubytování:  Ubytování s polopenzí v hotelu Iselsbergerhof – Iselsberg na tři noci 
v jedno až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením. Na hotelu 
převažují třílůžkové pokoje, je nutné na tuto skutečnost vzít ohled!

Strava:  Začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu.
Přihlášky: do 20. 11. 2018 u Mgr. Jana Němce – KTS, jan.nemec@upce.cz 

Platba: Záloha 2000,- Kč do 20. 11. 2018, doplatek do 7. 1. 2019 

(po vyplnění přihlášky na KTS je třeba uhradit v pokladně Univerzity 
Pardubice - spojovací chodba mezi pavilóny B a C univerzitních kolejí) 

Podmínky:  Podmínkou účasti na zájezdu je nutnost uzavření pojištění léčebných 
výloh v zahraničí, které každý doloží do 11. 1. 2019. 

Odkazy: www.gg-resort.at
www.gletscher.co.at 
www.hochpustertal-ski.at 
www.matrei-ski.at 

www.iselsbergerhof.at 
www.lienzer-bergbahnen.at 
www.bergbahnen-stjakob.at  
www.bergbahnen-kals.at 

 www.activeguide.cz/novinky/clanky/cestovni-pojisteni-i-s-pojistenim-storna-zajezdu-za-skvele-ceny.htm 

Mgr. Jan Němec 
odpovědná osoba

Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
vedoucí KTS

Odesláním přihlášky beru na vědomí, že Univerzita Pardubice bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem zpracování přihlášky, organizace kurzu a 
evidence účastníků. Budou také použity za účelem poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním ubytování.  Bližší informace získáte nebo svůj případný 
nesouhlas sdělte vedoucímu kurzu. Informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.




