TURNA J PLASTICKÝCH CHIRURGŮ VE VOLEJBALU
PRVNÍ INFORMACE
Vážení přátelé, kolegové, sportovci,
je nám potěšením, že letos můžeme na mnohaletou tradici
navázat a pořádat volejbalové klání my z Ústavu chirurgie ruky
a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou. K setkání jsme zvolili
atraktivní lokalitu Harrachova. Věříme, že i letošní ročník bude
bohatý na zážitky sportovní i společenské a těšíme se na Vaši
hojnou účast!
Za kolektiv Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie
ve Vysokém nad Jizerou:
Prim MUDr. Alena Schmoranzová, MUDr. Daniela Horáčková
Termín:

15. - 17. 9. 2017

Místo konání:

Harrachov, kurty u fotbalového hřiště

Společenský večer:

Sklárna a minipivovar Novosad & syn
Téma: Pivo od a-z ve stylu hippies

Registrace týmů:

email: horackova@ruka-kosmetika.cz
tel.: 481 350 979
nejpozději do 15. 8. 2017

Registrace vystavovatelů:
email: marcela.skodova@ruka-kosmetika.cz
tel.: 481 350 910
nejpozději do 15. 8. 2017
Další informace ohledně organizace turnaje a detailů platby
zašleme registrovaným účastníkům a umístíme na webové
stránky.

Startovné:

Lékaři:
Sestry:
Zástupci ﬁrem:
Doprovod na společenský večer:

900Kč
500Kč
900Kč
500Kč

VOLITELNÝ PROGRAM A UBYTOVÁNÍ
Volitelný program 15. 9.:
Pivní lázně - Přímo v prostorách Hotelu Sklárna Novosad (nutno si rezervovat
individuálně do 15. 8. na turistik@sklarnaharrachov.cz)

Pěší výlet k Mumlavským vodopádům se zamluvenou restaurací Mumlavská
bouda od 19.00h.

Sklárna Novosad & syn
Součástí areálu sklárny je i příjemný hotel nacházející se v budově přímo nad prostorem
pivních lázní.
17 pokojů, 49 pevných lůžek/ některé vícepatrové, 2 a 3 lůžkové pokoje s vlastním nebo
společným sociálním zařízením.
Cena: 340 Kč os/ noc bez snídaně / 2 noci - s vlastním sociální zařízením
190 Kč os / noc bez snídaně / 2 noci - společné sociální zařízení
příplatek za ubytování jen jednu noc 100 Kč
snídaně je možná zařídit individuálně při příjezdu v restauraci ve vedlejší sklárně
Rezervace nutná do 15.8.2017.
Kontakt: paní Burešová, Nový Svět 95, 512 46 Harrachov
Tel.: (+420) 481 528 142, 481 529 157, mobil: 733 512 956
Email: turistik@sklarnaharrachov.cz

Hotel U Supa
V hotelu se nachází 13 útulně zařízených pokojů s vlastním sociálním zařízením, televizí
a připojením k internetu. Součástí hotelu je příjemná restaurace s venkovní sluneční
terasou a bar.
13 pokojů, 44 pevných lůžek, 2 a 3 a 4 lůžkové pokoje, vždy s vlastním sociálním zařízením
Cena: 390 Kč os/noc se snídaní / 2 noci
500 Kč os/noc se snídaní / 1 noc
Rezervace nutná do 15.8.2017.
Kontakt: Harrachov 346, 512 46 Harrachov
Tel.: (+420) 739 070 456 (recepce)
Email: info@hotelusupa.com

Wellness hotel Svornost
Wellness hotel Svornost*** nabízí příjemné ubytování v Harrachově. V hotelu je k dispozici
krytý bazén (pro hotelové hosty zdarma), ﬁtness, masáže, sauna, stolní tenis, vodní
masáže, herna, dětský koutek, billiardové stoly, perličkové koupele.
Harrachov 496, 512 46 Harrachov
Tel.: (420) 481 528 152-3
E-mail: info@hotelsvornost.cz
6 dvoulůžkových pokojů rezervováno na turnaj ÚCHR do 15. 8.

