KLUB DOPRAVNÍ HISTORIE
Štefánikova 11, Praha 5, tel. 2 5732 3918
IČO: 45242941

www.ddmpraha5.cz

Přihláška
k výletu do Opavy – sobota 10. 11. 2018
Sraz na odjezd: v prostoru před pokladnami Praha - hlavní nádraží v 6.05 hod.
Odjezd: Ex 113 porta Moravica v 6.24 hod.
Program: v tento den probíhá v opavské vozovně Den otevřených dveří. Z opavských ulic
v letošním roce zmizí jeden z významných prvků – legendární československý trolejbus typu
Škoda 14 Tr, který sloužil opavským cestujícím celých 35 let. Za tuto dobu svezly „čtrnáctky“
miliony cestujících. Jejich služeb využil někdy patrně každý občan Opavy. Nyní je čas jim za tuto
službu poděkovat. V sobotu dne 10. 11. 2018 se proto uskuteční zvláštní rozlučková akce
s 8 starými trolejbusy a přivítání nových vozidel. Nenechte si ujít tento historický okamžik.
Po příjezdu do Opavy se přizpůsobíme programu akce a využijeme jízd těchto trolejbusů na projetí
celé městské sítě.
Návrat do Prahy z Opavy - východ v 16.42 hod., do Ostravy - Svinova, odkud pojedeme
Pendolinem v 17.25 hod., příjezd do Prahy – hl. n. v 20.18 hod., zde ukončení akce, rozchod.
Cena: děti do 15 let 350,- Kč
dospělí
550,- Kč
Cena zahrnuje: jízdné vlakem Praha – Opava a zpět, 2x místenky (včetně Pendolina), organizační
náklady akce.
Cena nezahrnuje: úrazové pojištění. S sebou: peníze na MHD v Opavě: děti asi 50,- Kč, dospělí
asi 100,- Kč, jídlo a pití dle uvážení, studenti od 18 ti let průkaz ISIC nebo žákovský průkaz.
Poznámka: výlet je určen jen pro členy KDH a rodinné příslušníky.
Přihlášky: závazně do 23. října 2018 /e-mailem, SMS, telefonem/.
Informace: L. Vaculín – 774 555 300, L. Pavlíková 778 545 793, DDM – 257 323 918

----------------------------------------zde odstřihněte a odevzdejte ----------------------------------------Závazná přihláška na výlet – Opava 10. 11. 2018
JMÉNO……………………………………..………………………………………………………….Datum narození……………………..

………………………………………………………………..

……………….

………………………………………………………………..

……………….

ADRESA:………………………………………………………………………….Tel…………………..…………
Bereme na vědomí, že za bezpečnost dětí v průběhu zájezdu zodpovídají přítomní rodiče.
Závazně se přihlašujeme na výše uvedený zájezd a zavazujeme se uhradit cenu zájezdu dle výše
uvedených pokynů.
Storno podmínky od 20 dnů do 8 dnů před nástupem 50%, 7 a méně dnů nebo při nenastoupení na akci 100% ceny (při zajištění
náhradníka, hlášeném úraze nebo nemoci doložené potvrzením lékaře se storno poplatek neúčtuje).

Datum…………………

Podpis

