Sociální program Jeky „JEDE CELÁ TŘÍDA“
Podmínky pro získání nároku na lyžařské vybavení
zdarma a praktické instrukce
www.jekacs.cz

JEKA - CS, K Lomu 889, 252 29 Dobřichovice, Praha západ
info@jekacs.cz, www.jekacs.cz, SKYPE: jekacs,
tel.: 257 712 049, 602 215 376, 602 398 263

Platí pro lyžařské pobyty v Rakousku, oblast Lechtal, podle katalogu JEKA 2014/15.
Kdo z účastníků má nárok na lyžařské vybavení zdarma, určí vedoucí zájezdu.
JEKA poskytne lyžařské vybavení max. 30% ze všech účastníků zájezdu.
JEKA poskytuje zdarma lyže s vázáním, lyžařské hole a boty (dále jen lyžařské vybavení).
Vedoucí zájezdu požádá o lyžařské vybavení pro členy své skupiny v kanceláři Jeky CS minimálně 1 měsíc
před odjezdem a k žádosti připojí seznam osob, u kterých uvede: příjmení, jméno, data narození, váhu, výšku,
velikost boty a lyžařskou pokročilost ve stupnici: začátečník - mírně pokročilý - pokročilý.
Uveďte velikost běžné boty, nepřidávejte rezervu!
Případné změny jsou možné písemně, nejpozději do 1 týdne před odjezdem. Žádost se podává e-mailem
na formuláři Jeky, pokud to není možné, tak faxem nebo poštou.
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JEKA CS potvrdí seznam účastníků a pošle doklad zpět vedoucímu skupiny. Tento potvrzený seznam bude
sloužit jako voucher. Vedoucí skupiny předloží voucher v půjčovně v obci Holzgau den po příjezdu od 8:30
hod a účastní se předání a seřízení vázání. Převzetí lyžařského vybavení potvrdí majiteli půjčovny a současně
oznámí datum a hodinu vrácení. Předání by nemělo trvat déle než 30 minut,
takže skupina může odjíždět k vlekům ve Warthu již v 9 hod.

Pro urychlení vydání výstroje:
Každý si zapamatuje své číslo ze seznamu
v němčině a na vyzvání se číslem ohlásí.
Vedoucí pošle do místnosti prvních 7 osob
ze seznamu, ostatní čekají venku.
První osoba, která má vybavení, vyjde
z půjčovny a vstoupí osoba s č.8 atd., tak,
aby v místnosti bylo max. 7 osob a vedoucí,
případně překladatel.

Vorderhornbach

e

Forchach
Stanzach

JEKA kancelář

r

Majitel půjčovny lyžařské vybavení zkontroluje, případné ztráty
a poškození ocení a částku vyžádá od vedoucího zájezdu.
Tuto platbu a zároveň vrácení lyžařského vybavení potvrdí
majitel půjčovny na voucheru.

A

Zapůjčené vybavení musí být vráceno do 17 hodin, a to:
- pro skupiny, které odjíždí ráno, nejpozději jeden den předem
- pro skupiny, které odjíždí večer, nejpozději v den odjezdu.
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HOLZGAU
JEKA dům Canteclaer
Sport
Spar
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půjčovna sportovních
potřeb pro Jeku CS
„FUN-SPORT Verleih“
Norbert Eidenhammer, Holzgau 66
tel. + 43 676 693 1283

Dospělí účastníci si mohou vypůjčit: sjezdové lyže, boty, hole za 8 EUR/den (min.5 dní), snowboard a boty za 8 EUR/den,
helmu za 1,2 EUR/den. Lze vypůjčit také set: běžecké lyže, boty, hole. Další podmínky dle domluvy na místě.

