Propozice

CykloPouť ke cti svaté Ludmily

30.07. – 08.08.2021

Trasa na kole:

UHERSKÝ BROD (start) – (úvodní prolog Suchá Loz) – Žarošice –
Moravský Krumlov – Třebíč – Želiv – Číhošť – Sázava –
Dobříš – TETÍN – (Beroun – cíl).

Obecná pravidla
Pořadatel
Orel jednota Uherský Brod
Časový pořad: 30.07.–08.08.2021
Věková kategorie: Neomezená. Účastníci mladší 18 let musí vyplnit tzv. Kartu mladších (v příloze).
Organizátoři: Hlavní organizátor: Petr Gabriel, tel. +420 777623930
Přihlášky:
Přihlášku vyplnit on-line na internetové adrese:

http://www.cyklopoute.cz.
Nepoužívejte jednu přihlášku pro více účastníků. Vznikl by problém při výběru dresu, který se
bude počítat automaticky z odeslaných přihlášek. Každý účastník (i dítě) musí mít svou vlastní
přihlášku.

Společně s přihláškou zašlete (nejpozději však do 5 dnů) potvrzení o
zaplacení celkové ceny cyklopoutě ve výši 3.700 Kč.

Číslo účtu: 2201165695/2010
Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo z důvodu identifikace platby.
Upozornění! Při placení překontrolujte, prosím, všechny údaje (číslo účtu a variabilní
symbol, zprávu pro příjemce), aby bylo možné vaši platbu řádně identifikovat.
V případě, že platíte za více účastníků, uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce.

Uzávěrka přihlášek je 10. června 2021 nebo do naplnění kapacity.
Cenu 4.000 Kč za osobu zaplatí účastníci přihlášení po 10.06.2021.
Totéž platí pro termín úhrady po 10.06.2021.
Přihlášení účastníci obdrží do 10. července 2021 podrobné pokyny.
!! Přihlášený je pouze ten, od koho obdržíme zároveň přihlášku a platbu!!
Pozn. Bude-li akce povolena, a současně bude např. platit limitní kapacita akce, pak
bude rozhodovat datum odeslání on-line přihlášky, a to včetně uhrazené platy.
Přihlášení účastníci budou řazeni podle data doručení přihlášky, resp. její úhrady.
Pokud to budou vládní nařízení (v době odjezdu) vyžadovat, budou muset účastníci před odjezdem
předložit potvrzení o absolvovaném očkování či potvrzení o negativním testu na Covid.

Cena:

Cena je 3.700 Kč za osobu.

Pořadatel si vyhrazuje právo navýšit cenu, a to max. o 15 %.

Cena zahrnuje:
ubytování během pouti na vlastní karimatce ve sport. halách, tělocvičnách, třídách
strava (snídaně a večeře v místě noclehů), v ceně není zahrnuta večeře 2.8. (Třebíč)
přeprava batožin během cyklopouti
organizační zajištění akce - zdravotní a technický doprovod
cyklopoutnický balíček zahrnuje: Přesné mapy etap (ke stažení do mobilů), Credenciál
(poutnický průkaz), reflexní prvek, ekologický kelímek na pitný režim
- originální cyklopoutnický dres
V případě, že by vládní nařízení neumožňovaly cyklopouť uspořádat, budou finanční
prostředky vráceny na účty odesílatelů a to v plném rozsahu.
Rozhodnutí (ze strany státu) o konání akce musí být zřejmé do 10.06.2021.
Odhlášení (platící pokud bude ze strany státu akce povolena): Při odhlášení do
10.06.2021 je storno poplatek (za odhlášení) 0 Kč. Po tomto datu již není možné vrátit
žádnou částku. Je možné ji však převést na jinou osobu, kterou za sebe odhlášený účastník
zajistí. Odhlášení je nutné provést pouze z e-mailu uvedeného v přihlášce.
-

GDPR: Sdělením výše uvedených osobních údajů spolku Orel jednota Uherský Brod (Cyklopoutě), IČ:
Ochrana
osobních údajů: 62832638, se sídlem v Uherském Brodě, ulice Lipová 2614, PSČ 688 01, jako správci osobních údajů,

uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy, a
od 25.05.2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27.04.2016, uděluji tomuto správci osobních údajů výslovný souhlas se správou, zpracováním a
uchováváním těchto osobních údajů vztahujících se k mé osobě, a to pro účely pořádání výše uvedené
akce, zasílání informací o pořádané akci a k evidenčním účelům prostřednictvím elektronických
prostředků. Správce osobních údajů stanovuje záruky, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je a uchovávat je pouze v souladu s účelem, k
němuž byly shromážděny za dodržení minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany
osobních údajů.

Technické
vybavení
Organizační
zajištění

Podmínkou účasti je kolo v dobrém technickém
bezpečnostními prvky (odrazky, světla, apod.).

stavu

vybavené

Každý účastník musí být povinně vybaven cyklistickou přilbou a reflexní vestou.
Pořadatel zajistí zdravotní službu, převoz batohů, technický doprovod pro případ potřeby
oprav kol apod.
Ubytování bude zajištěno v tělocvičnách a třídách. Každý účastník si vezme spacák,
karimatku, roušku a desinfekci.
Pořadatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo odmítnout přihlášku. V takovém
případě bude dotyčný vyrozuměn.

Harmonogram - Cyklopouť ke cti Svaté Ludmily
(30. července - 8. srpna 2021)
PÁ

30/7

Sraz v Uherském Brodě (odpoledne), úvodní podvečerní zahřívací etapa do Suché
Lozi (zde mše svatá v kostele svaté Ludmily pravděpodobně od 18:30 hodin) a
zpět do Uherského Brodu na večeři.
1. etapa Uherský Brod – Žarošice 85 km (přes Velehrad)

SO

31/7

NE

1/8

2. etapa Žarošice – Moravský Krumlov 70 km

PO

2/8

3. etapa Moravský Krumlov – Třebíč 65 km

ÚT

3/8

4. etapa Třebíč – Želiv 95 km

ST

4/8

5. etapa Želiv – Číhošť 50 km (přes Světlou nad Sázavou)

6
ČT

5/8

6. etapa Číhošť – Sázava 65 km (kolem řeky Sázavy)

PÁ

6/8

7. etapa Sázava – Dobříš 85 km

SO

7/8

8. etapa Dobříš – Tetín 60 km (přes Karlštejn).

NE

8/8

Tetín – mše svatá, slavnostní zakončení cyklopouti.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic.
Zejména místa dojezdu etap (tj. místa noclehů)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!TUTO ČÁST VYPLNÍ POUZE ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18 LET, KTERÉ NA AKCI NEDORPOVÁZÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE!!

KARTA MLADŠÍCH 18 LET
Vyplní zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let a dotyčný předloží při prezentaci v Uherském Brodě 30.07.2021.

Jméno a příjmení, datum narození,
adresa osoby mladší 18 let

………………………………………………………….......................
………………………………………………………….......................

Souhlasíme s účastí našeho syna /dcery
na Cyklopouti ke cti svaté Ludmily
(30.7. – 08.08.2021)

………………………………………………………………….
Jméno a podpis zákonného zástupce (rodiče)

Na této akci ho/ji bude doprovázet
a ponese za ni zodpovědnost osoba Jméno a příjmení……………………………………….............
(starší 18 let).
Datum narození …………………………………………………....
Podpis……………………………………………………………………..
Svým podpisem stvrzuji, že po celou dobu cyklopouti budu doprovázet
výše uvedeného/uvedenou a ponesu za něj plnou zodpovědnost.

