Autokar – Bílý kámen 2021 - rezervace míst v autokaru (výjezd Hlubočky)
Konání letošního Bílého kamene v sobotu 28. srpna roku 2021 bylo definitivně
potvrzeno. Touto zajímavou informací chceme umožnit zájemcům z řad občanů Hluboček,
zúčastnit se autokarového zájezdu do jinak uzavřeného Vojenské výcvikového prostoru
Libavá.
Zájemci se mohou již od 5. srpna 2021 elektronicky přihlásit na e-mailovou adresu
mistostarosta@hlubocky.cz , případně lze zavolat na tel. číslo místostarosty 606 611 810.
Rezervace bude žadateli zpětně elektronicky nebo jiným způsobem potvrzena. Po úhradě ceny
zájezdu (do 5 dnů od potvrzení rezervace) se předběžná rezervace stává platnou.
Cena zájezdu je 170,- Kč pro účastníky vyjíždějící z Hluboček (1. zastavení autobusová zastávka Hlubočky Dukla v 7:35 hod., 2. zastavení - autobusová zastávka u
Obecního úřadu - Hlubočky Ves v 7:45 hod., 3. zastavení - autobusová zastávka
Mariánské Údolí – Dům služeb v 7:55 hod.). V ceně je zahrnuto vstupné 50,- Kč (z nichž je
20,-Kč převedeno na opravy libavských památek), barevná mapa s propozicemi a mnoha
dobovými fotografiemi, itinerář průjezdu trasy a výklad průvodce po celé trase zájezdu. Děti
do deseti let mají cenu zájezdu sníženou o vstupné, které neplatí (cena pro děti do 10let je
tedy 120,-Kč). Děti do patnácti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby.
PODMÍNKY ÚČASTI:







Autokarového zájezdu se mohou zúčastnit jen zájemci, kteří se na autokarový zájezd
včas přihlásí a zaplatí hotově na pokladně OÚ Hlubočky, nebo uhradí převodem na
účet obce Hlubočky (č.ú. 4420811/0100, v.s. 33992111, zpráva pro příjemce jméno a
příjmení přihlášeného), celkovou cenu za všechny jím přihlašované účastníky, a to do
5 dnů po potvrzení rezervace.
Místa můžete objednávat jen do obsazení kapacity autokaru.(48míst – proto neváhejte)
Kočárky do autokaru neberte, terén, ve kterém se budete pohybovat, není vhodný pro
jejich použití.
Celodenní občerstvení si zajistí každý sám ve vlastní režii.
Předpokládaný návrat kolem čtvrté hodiny odpolední.

Přihlášení:
Telefonní číslo pro příjem rezervací od čtvrtka 5.8. 2021 v pracovních dnech Po - Pá
od 13.00 – 14.00 hod. je 606 611 810, nebo e-mailem mistostarosta@hlubocky.cz
.






Pro rezervaci (e-mailem, telefonem) si připravte tyto údaje:
příjmení a jméno objednavatele
kolik dospělých osob a dětí nad 10 let přihlašujete
kolik dětí do 10 let přihlašujete
jaké volíte nástupní místo (zastavení 1 – 3 v Hlubočkách – viz výše)
vaše telefonní číslo a případně e-mail

Na vaši účast na letošním Bílém kameni se těší pořadatelé z Velké Bystřice a
Hluboček.

