Zpravodaj BK 2 / 2021 – Rezervace míst
v autokaru
16. 6. 2021
Protože konání letošního Bílého kamene v sobotu 28. srpna bude
definitivně potvrzeno až v prvních dnech měsíce července podle současné
epidemiologické situace v té tobě, umožňujeme zájemcům o účast v autokarovém
zájezdu nezávaznou předběžnou rezervaci.
Zájemci se mohou od 14. června elektronicky přihlásit na e-mailovou
adresu Kulturního a informačního centra Velká Bystřice. Rezervace bude žadateli
zpětně elektronicky potvrzena. Jakmile bude konání akce definitivně potvrzeno,
vyžádá si e-mailovou zprávou pořadatel úhradu ceny zájezdu od každého objednatele
ve stanovené lhůtě. Po úhradě ceny zájezdu se předběžná rezervace stává platnou.
Cena zájezdu je 170,- Kč pro účastníky vyjíždějící z Velké Bystřice
(autobusová zastávka u radnice ve směru na Mrsklesy v 8:00 hod.), pro účastníky
vyjíždějící z Olomouce (Jeremenkova ulice u nádraží naproti budovy České pošty
v 8:30 hod.) je 200,- Kč. 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. Děti
do patnácti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby.
• Autokarového zájezdu se mohou zúčastnit jen zájemci, kteří se na zájezd včas
přihlásí a zaplatí hotově, nebo převodem na účet celkovou cenu za všechny
přihlašované účastníky, a to do tří dnů po jejich přihlášení.
• Kulturní a informační centrum – e-mail: kultura@muvb.cz, mobil: +420 734 236 502
www.velkabystrice.cz
• Místa můžete objednávat do obsazení kapacit všech autokarů.

• Kočárky do autokarů neberte, terén, ve kterém se budete pohybovat není
vhodný pro jejich použití.
• Předpokládaný návrat kolem čtvrté hodiny odpolední
Telefon pro příjem rezervací od 14. 6. 2021 ve dnech Po – Pá, 9:30 – 15:00:
+420 734 236 502, e-mail: kultura@muvb.cz.
Po definitivním rozhodnutí o konání akce vyžádáme od zájemců úhradu
účastnického poplatku bankovním převodem.
Pro rezervaci (e-mailem, telefonem, osobně) si připravte tyto údaje:
• příjmení a jméno objednavatele
• kolik dospělých osob a dětí nad 10 let přihlašujete
• kolik dětí do 10 let přihlašujete a budete je mít po celou dobu jízdy na klíně
• kolik dětí do 10 let přihlašujete a žádáte pro ně samostatnou místenku
• jaké volíte nástupní místo (Olomouc nebo Velká Bystřice)
• vaše telefonní číslo a e-mail
Popis projížděné trasy s uvedením všech zastávek vám zašleme co nejdříve po
nahlášení vaší rezervace pořadatelům.
Na vaši účast na letošním Bílém kameni se těší pořadatelé z Velké Bystřice.

Weby: www.bilykamen-libava.cz, www.lubavia.cz
Facebook: www.facebook.com/bilykamen.libava
Instagram: www.instagram.com/bilykamen
Za realizační tým akce Bílý kámen
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