
Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět
16. 9. – 21. 9. 2004

Program exkurze:
• odjezd: 16. 9. (čt) v odpoledních hodinách,
• předběžný program: Białków u Vratislavi, Morasko u Poznaně, Gniezno, Toruň, 

Piwnice, Odry, Malbork, Elblong, Frombork, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, 
Grunwald, Krakov, Wieliczka, Mt. Suhora,

• příjezd: 21. 9. (út) pozdě večer,
• podrobnosti naleznete: na adrese http://praha.astro.cz/ a v CrP 5/04.

Další informace:
• cena: 4200,– Kč / 3500,– Kč (člen PP ČAS, který se stal členem před 15. 4. 2004) 

/ 3000,– Kč (člen PP ČAS a ČAS, který se stal členem před 15. 4. 2004),
• doprava: autobusem (v ceně zájezdu),
• ubytování: v hotelích levnějšího typu (v ceně zájezdu),
• pojištění: základního typu bude sjednáno hromadně (v ceně zájezdu),
• stravování: individuální,
• účast rodinných příslušníků je možná (v tomto případě spolu s Vaší přihláškou 

zašlete stejné informace i o všech dalších účastnících), v případě překročení 
kapacity exkurze bude dána přednost členům PP ČAS.

V případě Vašeho zájmu nám prosím do 10. června 2004 zašlete předběžnou 
přihlášku (poštou či elektronicky). Po tomto datu obdrží předběžně přihlášení 
přesné propozice exkurze a pokyny k zaplacení zálohy, která bude splatná 
k 30. 6. 2004. Nezaplacení zálohy bude znamenat vyškrtnutí předběžně 
přihlášeného z účasti na exkurzi a postoupení náhradníka na jeho místo. Doplatek 
bude nutné provést do 5. září 2004. Přihlašujte se co nejdříve, zřetel bude brán 
na pořadí došlých přihlášek! 

S případnými dotazy se obracejte na Pavla Suchana (737 322 815, 
suchan@astro.cz) nebo Ondřeje Fialu (777 942 650, amiga@mybox.cz).

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA EXKURZI DO POLSKA

Jméno a příjmení: ........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................

                          ..................................................................... PSČ: ..........................................
Číslo cestovního dokladu: .........................................................................................
Rodné číslo: ....................................................................................................................
Telefon: ............................................. E-mail: ................................................................

U osob mladších 18 let je třeba souhlasu zákonného zástupce.

Pražská pobočka České astronomické společnosti
Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, Praha 1, 118 46

ppcas@astro.cz
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