
Organizátor HNĚVOTÍNSKÝCH VÝLETŮ: 

ProVás Hněvotín, z.s.                                                                                                                                                                            

IČ: 039 101 64                                                                                                                                                                                          
Hněvotín 400    

„PRO OBČANY OBCE HNĚVOTÍN“ 

                                                                                                                                                                                                       

V sobotu 21. 5. 2022 vás zveme na společný zájezd do největšího DINOPARKU 

v České republice, který se nachází na okraji OSTRAVY. Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi a prarodiče s vnoučaty.  

Více na webu Dinoparku:  https://www.dinopark.cz/cz/ostrava                                        

HARMONOGRAM VÝLETU: 

8.00 - 8.30 hod……řazení ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU před Obecním úřadem Hněvotín                                                                     

8.30 hod……odjezd autobusu směr Ostrava (vzdálenost 110 km s předpokládanou dobou jízdy cca 1 hod.)                              

9.45 hod……předpokládaný příjezd do DINOPARKU OSTRAVA                                                                                                               

10.00 - 16.30 hod……individuální prohlídka DINOPARKU…………VSTUPNÉ V CENĚ ZÁJEZDU                                                                                                

17.00 hod……odjezd ZPĚT směr Hněvotín                                                                                                                                                            

18.15 hod…předpokládaný návrat před obecní úřad 

CENA VÝLETU: 

Cena zájezdu zahrnuje DOPRAVU autobusem + 1 x VSTUP DO DINOPARKU                                                                                                                                                                                       

DĚTI do 18 let…………...200,-/os. ……. POUZE V DOPROVODU OSOBY STARŠÍ 18 LET.                                                                                           

SENIOŘI od 60 let………200,-/os.                                                                                                                                                                    

DOSPĚLÍ od 18 let ……..300,-/os.                                                                                                                                                  

PŘIHLÁŠENÍ  NA VÝLET: 

V případě zájmu o účast na tomto VÝLETĚ postupujte dle níže uvedených kroků:                                                                                     

1. Kontaktujte nás na spolkový e-mail: provashnevotin@email.cz nebo na tel. čísle 777 190 772                                                                    

     a) uveďte celá jména a rok narození ÚČASTNÍKA/Ů  ZÁJEZDU….(např. Lenka Tichá r.72  a  Jana Novotná r.08 )                                                                          

     b) uveďte prohlášení…Za přihlášené dítě či děti odpovídá… (např. Lenka Tichá r.72)                                                                                                                 

2. V případě volného místa v autobuse vám zašleme VÝZVU k platbě                                                                                             

3. Bez odkladu uhraďte na spolkový účet 107-9973650297/0100 částku uvedenou v zaslané výzvě s přiděleným VS                

4. Po připsání fin. částky na účet vám zašleme „POTVRZENÍ ZÁJEZDU“ který předložíte při nástupu do autobusu    

DOPORUČENÍ: 

- osobě či dětem s rizikem nevolnosti podejte ráno před odjezdem lék proti nevolnosti (např. kinedril) 

- do osobního zavazadla si přibalte pláštěnku, telefon, kartičku pojištěnce, igelitový sáček, svačinku a pití                                  

UPOZORNĚNÍ:                                                                                                                                                                                           

- datum a čas ODJEZDU je pro ÚČASTNÍKY  ZÁJEZDU závazný a v případě jeho nedodržení ze strany klienta je platba              

                                                                                       !NEVRATNÁ!                                   

!!NA VÝLET NENÍ MOŽNÉ PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO 18 LET SAMOSTATNĚ!!                                                                                                      

- Za jednotlivé děti přihlášené na zájezd odpovídají jmenovitě osoby starší 18 let uvedené v PALUBNÍM SEZNAMU.              

- Po připsání finanční platby na spolkový účet SOUHLASÍ ÚČASTNÍK ZÁJEZDU tj.  „Klient“ se                                          

SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI ZÁJEZDU zveřejněnými na spolkovém webu. Zde si také můžete stáhnout tyto                     

popsané POKYNY K VÝLETU…. http://www.provashnevotin.cz/vylet/  

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ STRÁVENÉ CHVÍLE PŘÍ POZNÁVÁNÍ KRÁS A ZAJÍMAVOSTÍ NAŠÍ VLASTI ČESKÉ.  

Niessner Petr                                                                                                                                  
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