
Wczasy brydżowe – Oskava k. Szumperku, 26.7 – 2.8. 2014, hotel Václavov 

Lokalizacja: wieś Oskava, Pogórze Jesenickie, ok. 25 km od Szumperku. 

Liczba miejsc w hotelu – ok. 140, w tym okresie w całości zarezerwowany dla brydżystów w 
obiekcie basen (gratis), ponadto kort tenisowy, boisko do siatkówki, minigolf, stół pingpongowy, 
kręgle rosyjskie, plac zabaw, miejsce na grill. Możliwość skorzystania z sauny i masażu (odpłatne); 
(strona hotelu: www.hotelvaclavov.cz ) 

Dwie kategorie poko: 

I. Dwuosobowe z TV, prysznicem i WC – w sumie ok. 25 pokoi (są droższe, chętni muszą 
wskazać, że chcą w nich mieszkać) – sorry zapoźno = wszystkie zarezerwowane!!!!!!!!!!!! 

II. Dwu – oraz trzyosobowe (w sumie 30 pokoi) – WC i prysznic wspólne na korytarzu, do 
tego czasu jest dostepnych tylko 15 pokoi (wariant tańszy), na korytarzach i w pokojach jest 
linoleum, goście zajmujący te pokoje mogą mieć zwierzaka (psa). 

Cena od osoby (w CZK) obejmuje zakwaterowanie, 2 x wyżywienie (śniadanie + ciepła 
kolacja), wpisowe. 

Za pobyt w pokoju kat. I  Za pobyt w pokoju kat. II 

Gracz:                4 900 CZK    4 500 CZK  

Osoba towarzysząca:  4 400 CZK    4 000 CZK 

Opłata za zwierzaczka:  zabronione    100 CZK/ tydzień 

Program: zapoznawczy turniej par (maksy) – 26.7 (So) wieczorem 

3-sesyjny turniej par na maksy – Nie/Po/Wt  wieczorem 

Turniej teamów – Nie/Po/Wt i Cz po południu 

Indywidual lub turniej par na impy – Cz wieczorem 

W środę po południu turniej typu „panie proszą panów” (volenka), a wieczorem zamiast kolacji 

biesiada grillowa + muzyka na żywo 

Możliwe turnieje pożegnalne w piątek po południu i wieczorem – zależnie od życzenia uczestników. 

Płatność: przelewem do 30 czerwca, na konto KB Ostrava-Zábřeh, nr rachunku: 94-
4353000207/0100 (dokonując przelewu, proszę o podawanie nazwisk osób objętych wpłatą !!!) lub 
gotówke na miejsciu v CZK (tylko dla zgloszonych i zarejestrowanych uczestników). 

 
Kontakt:  
Anna Novotná, e-mail: bk.herold@centrum.cz lub anna@calumite.cz ,  
tel.:  +420/737 286 697;    
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