Organizační pokyny
Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s.,
si Vás dovoluje pozvat na terénní exkurzi:

 Exkurze proběhne v termínu úterý 26.4 .2022
 Závazné přihlášky k účasti na exkurzi zasílejte prosím nejpozději do
8.4.2022

(elektronickou

poštou)

(miroslav.lubas@lesycr.cz),

„Revitalizace Hladovského potoka a
Revitalizace Borkovických blat“,
která se uskuteční v úterý 26. dubna 2022

tel.:

na

adresu:

725 257 983.

Ing.

Miroslav

Případné

Lubas

organizační

dotazy směřujte tamtéž. Exkurze je omezena na kapacitu max. 25
účastníků.
 Vložné je potřeba uhradit fakturou, která vám bude zaslána na e-mailovou
adresu uvedenou v přihlášce. Platba v hotovosti na místě bohužel není
možná. Faktury budou zasílány v dubnu po ukončení přihlášek.
 Vložné na exkurzi činí 500,- Kč (pro členy ČSKI 400 Kč), cena je konečná.
V ceně jsou zahrnuty organizační výdaje a oběd.
V ceně není zahrnuta doprava (přesuny v rámci exkurze), která bude
řešeno každým účastníkem individuálně.
 V případě neúčasti na exkurzi se vložné nevrací, ale je možné za sebe
vyslat náhradníka.
 Pro návštěvu Borkovických blat je nezbytná adekvátní vodotěsná
obuv (gumáky) !
Program:
 9:00 Sraz účastníků v obci Rosička na návsi (poblíž obce Deštná –
okres Jindřichův Hradec), přesun na lokalitu a prohlídka revitalizace
Hladovského potoka dokončené v roce 2020. Po prohlídce
individuální přesun na oběd – cca 30 minut





11:30 – 12:30 Oběd v restauraci Country Saloon, Řípec 134 (polévka,
vepřový řízek s bramborem, pití), přesun na lokalitu Borkovická blata
cca 15 minut.
.
13:00 Terénní prohlídka revitalizace Borkovických blat
16:00 předpokládané ukončení exkurze

Závazná přihláška

„Revitalizace

Hladovského potoka a
Revitalizace Borkovických blat“

Dne 26. dubna 2022, Rosička u Soběslavi a Borkovická blata u Veselý
nad Lužnicí

1.
Účastník:
Jméno, příjmení,
tituly (event.
poznámka – člen
ČSKI)

2.
3.

Instituce/organizace

E-mail
Telefonní kontakt
Fakturační údaje
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Vložné:
Exkurze s ubytováním 500,- Kč za osobu, pro členy ČSKI sleva 100,- Kč
Pozn.: S ohledem na omezenou kapacitu bude rozhodující termín doručení
přihlášky.

