Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001, SWIFT (BIC): KOMA SK 2X
tel./fax: 037 / 7418097,
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo v spolupráci s cestovnou
kanceláriou Austra Agency pracovnú cestu
Miestna samospráva v Dolnom Rakúsku a na Južnej Morave
Termín:

2. – 5. október 2019 (streda – sobota)

Poplatok za pracovnú cestu v plnej výške:

Variant A: 389 € / osoba v 2-posteľovej izbe
Variant B: 519 € / osoba v 1-posteľovej izbe (treba uviesť v prihláške)
K záväznej prihláške je potrebné aj ZAPLATIŤ
1. časť sumy za pracovnú cestu vo výške: 200 € / osoba
prevodom najneskôr do 17.5.2019 na účet ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 02102019
Doplatok 2. časť (sumu = 189, prípadne 319 eur – samostatná izba) uhrádzajte až na základe nášho vyzvania
cca mesiac pred odchodom, kedy Vám pošleme pozvánku na uhradenie 2. časti.
V cene je zahrnuté:
- doprava na uvedenej trase luxusným autobusom
- stretnutie v Dolnom Rakúsku na cyklomoste Slobody cez Moravu a prezentácia projektu
„Cyklotrasy v rakúskom Pomoraví“ s kávou a zákuskom na zámku Schlosshof
- 3 x ubytovanie s raňajkami, wellness hotel v areáli Aqualand Moravia
- stravovanie: 2 x večera (v hoteli), 3 x obed (Rakúsko, Mikulov, Lednice)
- 1 x ochutnávka vína v „Posedenie ve sklípku“ s občerstvením
- 1 x celodenný vstup do Aquaparku Moravia
- sprevádzaná prehliadka Lednického zámku
- návšteva Mikulova so stretnutím s miestnou samosprávou
- tlmočenie v Rakúsku a organizačné zabezpečenie programu

V cene nie je zahrnuté:
- cestovné poistenie
Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom.
- organizátor: ZO – RVC NITRA, IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769
- poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z.č.18/1996 Z.z. o cenách

Pri neúčasti poplatok NEVRACIAME, prosíme delegujte náhradníka!
Uzávierka prihlášok je 17.5.2019 (piatok) do 10:00 hod.
Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

02.10.2019
streda

07.15 – odchod Nitry cez Bratislavu do Devínskej Novej Vsi k cyklistickému mostu cez
rieku Morava
10.00 – prechod cez cyklistický most Slobody na rakúsku stranu a pešia prechádzka
(ca 25 – 30 minút) do zámku Schlosshof, káva a zákusok v zámockej reštaurácii
11.00 – stretnutie s predstaviteľmi dolnorakúskeho regiónu Weinviertel a prezentácia
cyklotrás v rakúskom Pomoraví
13.00 – obed
15.00 – pokračovanie po trase na Južnú Moravu, ubytovanie v hoteli Aqualand Inn
v areáli aquaparku Moravia
18.30 – večera v hotelovej reštaurácii

Cyklistický most Slobody cez rieku Morava a zámok Schlosshof
03.10.2019
štvrtok

08.00 – raňajky v hoteli
09.30 – celodenný wellness v Aqualande MORAVIA, obed individuálne v aquaparku

Aqualand Moravia

Hotel Aqualand Inn v areáli aquaparku Moravia
18.30 – večera, po večeri večerné kúpanie...
04.10.2019
piatok

08.00 – raňajky v hoteli
09.30 – odchod autobusu na exkurziu do Mikulova
10.00 – 12.30 prehliadka mesta a stretnutie s predstaviteľmi miestnej samosprávy
mesta Mikulov

Hrad a námestie v Mikulove
13.00 – obed, po obede presun do mestečka Novosedly
15.00 – 20.00 „Posedenie ve sklípku“ rodinného vinárstva VINOFOL s ochutnávkou
a slaným i sladkým občerstvením k vínu

Ochutnávka s posedením v rodinnom vinárstve VINOFOL

05.10.2019
sobota

08.00 – raňajky v hoteli
10.00 – prehliadka parku a reprezentatívnych priestorov zámku Lednice
12.30 – obed
14.00 – pokračovanie po trase na Slovensko

Zámok LEDNICE

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na pracovnú cestu v dňoch 2. – 5. 10. 2019
Záväzne sa prihlasujem na pracovnú cestu s názvom:
Miestna samospráva v Dolnom Rakúsku a na Južnej Morave
v uvedenom termíne a beriem na vedomie finančné podmienky i program cesty:
Obec / Mesto / Inštitúcia / Škola: .................................................................................
IČO: ...................................................................
DIČ: ...................................................................

Titul, meno, priezvisko:

...................................................................

Mobil:

...................................................................

E-mail

....................................................................
Prosím zabezpečiť ubytovanie:
Variant A (v 2-posteľovej izbe)

Variant B (v 1-posteľovej izbe za príplatok)
Ak máte alergiu na nejakú potravinu, prosíme uveďte akú:
........................................................................

V _______________________ dňa _____________

_________________________
podpis a pečiatka

