
ZASTÁVKY NA NÁSTUP A VÝSTUP:  Žilina   (autobusová stanica)                              odchod  5:30 hod. (autobusy budú pristavené o 5:15 hod.)

   V cene je zahrnuté:    V cene je zahrnuté:

  - doprava luxusným autobusom    - doprava luxusným autobusom  

  - vstupné do zámku Schonbrunn   - vstupné do ZOO 

  - sprievodca po centre Viedne   - sprievodca po centre Viedne

  - vstupné do múzea Madame Tussauds   - malé občerstvenie pre malých aj veľkých

  - malé občerstvenie pre malých aj veľkých

D kvalita – ENGINE 2 Segíň Michal

pre dieťa do 15 rokov je potrebný cestovný pas

pre dieťa nad 15 rokov a dspelého stačí občiansky preukaz

v cene zájazdu nie je zahrnuté cestovné poistenie

KOVÁK KIÁK - EXTRA

člen + rodiný príslušník 12 EUR 16 EUR 20 EUR

DOPRAVA

dieťa do 6r. dieťa od 6r. do 18r. dospelý

Približný časový harmonogram zájazdu:
05:30  - 10:00 cesta autobusom Žilina - Viedeň

10:00  - 12:30 návšteva ZÁMOK alebo ZOO ( podľa varianty)

13:00  - 15:00 prehliadka historického centra Viedne 

15:30  - 18:00 návšteva MÚZEA alebo PRÁTER ( podľa varianty)

18:00  - 22:00 cesta autobusom  z Viedne do Žiliny

CENA
1. ZÁMOK + MÚZEUM 2. ZOO + PRÁTER

40 EUR nečlen 22 EUR 26 EUR 30 EUR

Pri nahlasovaní prosím uveďte tieto informácie:
Meno a Priezvisko

variant zájazdu 

                            1. ZÁMOK+MÚZEUM

                            2. ZOO+ PRÁTER

počet osôb (podľa veku)

miesto nástupu do autobusu

telefonický kontakt

A ZVAROVŇA Gomola Tibor

12 údržba – ENGINE 1 Budulák Michal

A trim 3 - MONTÁŽ Skladaná Miroslava

B door - MONTÁŽ Rakovský Roman

C test repas - MONTÁŽ 

B

B kvalita - LAKOVŇA Rabčanová Alena

A trim 1 - MONTÁŽ Majerík Juraj

press - LISOVŇA Majtán Miroslav

Garaj Jozef

A kvalita - ZVAROVŇA Lutišan Peter

chassis 1 -  MONTÁŽ Hrnčiar Jaroslav

A final 2 - MONTÁŽ Dorociak Ľuboš

C paint b.tape - LAKOVŇA Laslopová Katarína

C press - LISOVŇA Pika Jaroslav

LETO

2014

2. AUGUST

2014

 OBČASNÍK ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE ZO OZ KOVO KIA 

A pm - ZVAROVŇA Špánik Miloš

ZÁJAZD 17.8.2014
VZO OZ KOVO KIA v zmysle zásad hospodárenia ZO pozýva členov ZO OZ KOVO KIA , ale aj ostatných zamestnancov KMS na jednodňový

autobusový zájazd do Viedne. Cena zájazdu je rôzna, nakoľko je v nej okrem dopravy zahrnutá aj cena jednotlivých vstupov podľa vekovej

kategórie návštevníkov.

Termín do kedy je potrebné nahlásiť účasť na zájazde je do 14.8.2014 . Do tohto termínu je potrebné zaplatiť aj zálohu 10 eur na osobu .

Doplatok zájazdu  zaplatíte po nástupe do autobusu. 

 - V prípade  zrušenia  zájazdu bude záloha vrátená v plnej výške.

 - V prípade neospravedlnenej neúčasti nahláseného účastníka na zájazde, záloha nebude vrátená.

Záujem o účasť na zájazde prosím nahlasujte úsekovým dôverníkom, poprípade na tel. čísle  0918 189 012.(predseda ZO)

Úsekový dôverníci ZO OZ KOVO KIA
ZMENA PRACOVISKO PRIEZVISKO A MENO

A chassis 2 -  MONTÁŽ Morcinek Michal

A

Tešíme sa na príjemne strávenú letnú nedeľu vo vašej  spoločnosti!

Počet účastníkov zájazdu je obmedzený !

V prípade zvýšeného počtu záujemcov budú uprednostnení členovia ZO OZ KOVO KIA a ich rodinní príslušníci !

                                                              Považská Bystrica (autobusová stanica)          odchod  6:00 hod.

Do autobusov nastupujte podľa pokynov usporiadateľov, nakoľko budú rozdelené podľa varianty zájazdu.

V každom autobuse bude jeden usporiadateľ a jedna sprievodkyňa, prosíme riaďte sa ich pokynmi.

nečlen

dieťa do 6r. dieťa od 6r. do 18r.

člen + rodiný príslušník

dospelý

16 EUR

26 EUR

22 EUR

32 EUR

30 EUR

! ! 

! ! 

ZO OZ KOVO KIA KOVÁK KIÁK


