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MIESTNA SAMOSPRÁVA V ALSASKU  

A ORGÁNY EU V ŠTRASBURGU 

 
 

Termín: 13. – 17.septembra 2020 
Počet osôb je limitovaný:  cca 40, max. 45 
Cena: cca 880 eur/osoba v 2-posteľovej izbe, príplatok za 1-posteľ 95 eur/4 noci 
Zálohu vo výške 600 eur Vám vyfakturujeme  po kompletizácii prihlášok, vyúčtovanie po 
návrate z cesty. 
Doprava: autobus 
V cene sú kalkulované náklady za dopravu, 4x ubytovanie v 2-posteľ izbe resp. v 1-posteľ za 
príplatok; 5x obed, 4x večera, občerstvenie; sprievodcovské, tlmočnícke a ďalšie služby, 
súvisiace organizačné,  režijné náklady pracovnej cesty. 
 
Cieľ podujatia: miestna samospráva v Francúzsko, inštitúcie EÚ 

V prípade Vášho záujmu o pracovnú cestu je potrebné poslať vyplnenú ZÁVÄZNÚ 
PRIHLÁŠKU OBRATOM, najneskôr v  streda 5.2.2020.  V prípade väčšieho počtu 
prihlášok ako je počet miest budú nezaradené prihlášky zaradené ako náhradník. Prihlášky 
budú zoradené podľa termínu doručenia mailom resp. nahlásenia účasti záväzne telefonicky 
a následne zaslanie elektronicky na zmo@zmo.sk  

Vaša prihláška je záväzná a je platnou ZMLUVOU.  Ak by ste z rozličných dôvodov svoju 
účasť zrušili a záujem bude prevyšovať kapacitu, na Vaše miesto „nastúpi“ náhradník.  
V prípade, že poradovník náhradníkov nebude, zaväzujete sa uhradiť nutné storno poplatky.  

 
PROGRAM – RÁMCOVÝ  
(detailné upresnenie bude prihláseným účastníkom zaslané dostatočne včas pred cestou,  
po upresnení všetkých organizačných náležitostí, program bude ešte doplnený):  
13.9.2020 (nedeľa) 
5:00 h odchod z Trnavy autobus  
▪ Dve  pracovné stretnutia s miestnou samosprávou  
▪ Prehliadka mestečko Colmar, perla Alsaska, nominované ako „Najlepšia turistická destinácia 2020“, 

▪ Mestečko Ribeauvillé (jedno z najstarších v Alsasku), návšteva hradu Haut Koenigsbourg; 
▪ Návšteva miestnych vinohradníkov; okolia  daných samospráv, možnosť prehliadky okolia 

na bicykli; 
▪ Štrasburg: „Európska štvrť“, návšteva inštitúcie EU a pracovné stretnutie 
17.9.2020 (štvrtok) 
Návrat na Slovensko v nočných hodinách. 
 
S pozdravom 

Mgr. Andrea Briestenská, v. r. 
     vedúca kancelárie ZMO 

Trnava 30.1.2020  
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

ZÁVÄZNE SA PRIHLASUJEM na pracovnú cestu ALSASKO, ŠTRASBURG 

v  termíne 13. – 17.septembra 2020 

 

Beriem na vedomie podmienky uvedené v pozvánke i rámcový program cesty. 

Súhlasím s použitím osobných údajov, ktoré budú použité výhradne pre potreby konkrétnej 
pracovnej cesty a sú nevyhnutné na jej zabezpečenie.   

 

  
Meno, priezvisko, titul.: 
 

 

Obec : _______________ __________________________________     
 
Adresa trvalého pobytu: 
______________________________________________________________ 
 
Ubytovanie:  

 v 2-posteľovej izbe  

 v 1-posteľovej izbe (príplatok 95 eur) 

V prípade 2-posteľ. izby, môžete uviesť meno spolubývajúceho: 
____________________________ 
 
Dátum vypísania a zaslania prihlášky:    ________________2020 
 
 

    

 

   
 

    
 


