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Pořadatel  Orel jednota Uherský Brod 

Časový pořad:  5. - 24. srpna 2011 

Věková kategorie:  Neomezená. Účastníci mladší 18. let musí vyplnit tzv. Kartu mladších (v příloze) 

Organizátoři: 

 

Hlavní organizátor: Petr Gabriel, tel. +420 777 623 930 

Přihlášky 

 

Přihlášky zasílejte formou návratky, kterou najdete v příloze.  

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2011 (v případě naplnění prvního ze dvou 

autobusů, pojede druhý autobus pouze v případě, že se zaplní  90 % jeho 

kapacity).  

Poštou – na adresu: Orel Uherský Brod, Na Láně 1979, 688 01 Uh. Brod 

E-mailem – info@cyklopoute.cz  

Přihlášky a informace najdete na http://www.cyklopoute.cz 

Přihlášku je nutné zaslat společně s dokladem o potvrzení zaplacení zálohy  ve 

výši 5500,- Kč (kopii ústřižku složenky, popř. kopii výpisu z účtu). 

 Jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo. V případě, že platíte za více 

účastníků, uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce.  

Číslo účtu: 1540116359 / 0800 

Přihlášení účastníci obdrží do 1. července 2011 podrobné pokyny.  

Upozornění !!! 

Při placení překontrolujte, prosím, všechny údaje (číslo účtu a variabilní symbol, 

zprávu pro příjemce), aby bylo možné vaši platbu identifikovat.  

Cena Předběžná cena byla stanovena na 11500 Kč.  

Cena zahrnuje:  

- dopravu autobusem i s kolem do Španělska a zpět 

- ubytování během cesty  

- doprava batohů během cesty 

- organizační zajištění akce (zdravotní a technický doprovod) 

- originální tričko z cyklopouti  

- základní pojištění pro cesty do zahraničí 

Pozn. v ceně není zahrnuta strava!!! 

Podle počtu přihlášených může dojít ke změně ceny, maximálně o ± 10%. 

Ochrana osobních 

údajů: 

S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatel 

cyklistické pouti prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity 

pouze za účelem přípravy a průběhu Cyklistické pouti..  

 

Technická ustanovení 

Technické 

vybavení 

Podmínkou účasti je kolo v dobrém technickém stavu.  

Každý účastník musí být povinně vybaven cyklistickou přilbou.  

Organizační 

zajištění 

Pořadatel zajistí zdravotní službu, převoz batohů, technický doprovod pro případ 

potřeby oprav apod.  

Ubytování bude zajištěno v tělocvičnách, každý účastník si vezme spacák a 

karimatku.  

Pořadatel doporučuje při přesunu do Uherského Brodu zajistit rezervaci na přepravu 

kola vlakem. Nástup a registrace účastníků je možná pouze v Uherském Brodě.  

Další zastávky po ČR nebudou z časových důvodů možné. 

Pořadatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo odmítnout přihlášku, v 

takovém případě bude dotyčný vyrozuměn.  

Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto propozic.  



Časový harmonogram: 

5. 8. pátek Sraz účastníků v Uherském Brodě (navečer)  

6. 8. sobota Odjez autobusem z Uherského Brodu  

7. 8. neděle Příjezd do Chamonix v ranních hodinách, zde 9 h přestávka  

8. 8. pondělí Příjezd do Lurd (zde nocleh)  

9. 8. úterý Příjezd do Burgosu  

10. 8. středa Slavnostní start: Burgos, 1. etapa z Burgosu do Frómista (64 km)  

11. 8. čtvrtek 2. etapa z Frómista do Sahagún (60 km)  

12. 8. pátek 3. etapa z Sahagún do León (60 km)  

13. 8. sobota 4. etapa z León do Astorga (50 km)  

14. 8. neděle 5. etapa z Astorga Villafranca del Bierzo (85 km)  

15. 8. pondělí 6. etapa z Villafranca del Bierzo do Sarria (85 km)  

16. 8. úterý 7. etapa z Sarria do Monte de Gozo (Compostela) (90 Km)  

17. 8. středa Volný den v Santiago de Compostela  

18. 8. čtvrtek Výlet do Fisterre na tzv. Konec světa a odjezd do Madridu (přes noc)  

19. 8. pátek Příjezd do Madridu (ráno)  

19. – 21. 8.  

pátek - neděle 

Účast na Světovém setkání mládeže v Madridu s papežem Benediktem 

XVI.  

21. 8. neděle Odjezd z Madridu (večer)  

22. 8. pondělí Příjezd do Marseille – 9 h přestávka  

23. 8. úterý  Příjezd do Lago di Garde – úterý - 9 h přestávka  

24. 8. středa  Příjezd do ČR  

 
 

 

 

 

 

 


