
POZVÁNKA 
 na odborný zájezd České tunelářské asociace ITA-AITES, z. s. spojený s výročním 

zasedáním redakční rady časopisu Tunel 
na Slovensko ve dnech 18. až 20. června 2015 

 
 
Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. pořádá ve dnech 18. až 20. června 2015 
odborný zájezd na Slovensko spojený s výročním zasedáním redakční rady časopisu Tunel. 
 
Odborný program:  
 

• exkurze na stavbu tunelů (místa exkurzí i jejich počet se mohou změnit): 
o Povážský Chlmec; 
o Ovčiarsko; 
o Žilina; 

• na každé exkurzi dostanou účastníci nejprve informace o probíhající stavbě a 
potom se uskuteční prohlídka tunelů; 

• v pátek večer proběhne společné posezení, kde budou moci účastníci diskutovat o 
výstavbě tunelů ve Slovenské republice. 

 
Předběžný časový program zájezdu (jednotlivé časy i náplň se mohou změnit): 
 
čtvrtek 18. 6.  
  7:00 odjezd z Prahy 
  9:30 zastávka v Brně (v případě zájmu) 
13:00 exkurze č. 1 Povážský Chlmec 
16:00 příjezd do hotelu, ubytování, jednání RR 
18:00 večeře 
19:00 pokračování jednání RR 
 
pátek 19.6. 
  9:00  exkurze č. 2 Ovčiarsko 
13:00 exkurze č. 3 Žilina 
18:00 večeře 
 
sobota 20.6. 
  8:00  odjezd z hotelu, turistický program 
18:00 příjezd do Prahy se zastávkou v Brně (v případě zájmu) 

 
Další údaje: 
 
Počet účastníků: max. 35 z důvodu omezených možností na jednotlivých stavbách. Vyslání 
náhradníka za přihlášenou osobu je možné až do odjezdu. Pokud zájem přesáhne 
maximální počet účastníků, přihlédne se k termínu zaslání přihlášky s tím, že CzTA si 
vyhrazuje provedení výběru účastníků podle aktivity členských organizací v asociaci. 
Předpokládaná cena zájezdu: 4.900,- Kč + DPH na osobu.  
Součástí ceny není cestovní pojištění. Příslušná pojištění si musí každý účastník zajistit 
sám. 
Platební podmínky: faktura bude vystavena po ukončení a vyúčtování zájezdu. Závazná 
přihláška zavazuje účastníka nebo vysílající organizaci k úhradě faktury.  



Stravování: zajišťuje si každý účastník individuálně (mimo snídaní, které jsou součástí 
ubytování). 
Nutné vybavení: bude upřesněno v dostatečném předstihu. 
 
Závaznou přihlášku se jmény účastníků z vaší organizace nebo jednotlivců zašlete 
emailem do sekretariátu CzTA (email: pruskova@ita-aites.cz) nejpozději do pátku 5. 
června 2015. V přihlášce uveďte kontaktní údaje přihlašovaných osob: plné jméno, e-mail, 
telefon, datum a místo narození, číslo cestovního průkazu (požadavek hotelu). 
 
Ing. Markéta Prušková, Ph.D. 
CzTA ITA-AITES, z. s. 
Dělnická 12 
170 00 Praha 7 
tel. 702 062 610 
www.ita-aites.cz  
 


