Spolek sběratelů a přátel exlibris
Vás srdečně zve na

SJEZD SSPE BRNO 2022,
který se bude konat ve dnech 23.–25.

září 2022

v prostorách hotelu Avanti**** na adrese: Střední 61, 602 00 Brno

P r og r am a p ro p o zi c e s j e zd u
Pátek 23. září 2022
12:30–18:00 h
13:00–19:00 h
17:00 h

prezence a zápis účastníků ve foyer hotelu Avanti v 1. patře
výměna v kongresovém sále hotelu
krátké zahájení sjezdu v kongresovém sále
(pozvánka na výstavu v prostorách hotelu)

Sobota 24. září 2022
8:00–18:30 h
9:00 h
15:45–18:15 h

od 19:00 h

výměna v kongresovém sále hotelu
otevření tomboly
exkurze po centru Brna (min. 15 osob)
(cca 2,5 km procházka po centru Brna s výkladem – architektura, historie,
zajímavosti)
slavnostní večeře formou rautu v hotelové restauraci

Neděle 25. září 2022
8:00–12:00 h
8:30–12:00 h

výměna v kongresovém sále hotelu
zájezd do Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě (min. 30 osob)
8:30 h
shromáždění účastníků zájezdu
8:45 h
odjezd autobusu do Rajhradu
9:15–11:00 h
návštěva výstavy Helcelet, prohlídka knihovny a kostela
11:00 h
návštěva klášterní oficíny, občerstvení a možnost nákupu
v oficíně
11:30 h
odjezd z Rajhradu zpět do hotelu

V rámci sjezdového poplatku je zajištěna úplná organizace sjezdu. Pro zájemce, kteří svůj zájem závazně
potvrdí na přihlášce, je v ceně také sobotní exkurze po centru Brna s výkladem a nedělní zájezd do
Památníku písemnictví na Moravě.
Dále účastník obdrží sjezdovou tašku s reklamními materiály, organizačními pokyny, seznamem
účastníků a sjezdovým souborem s pěti grafikami od výtvarných umělců (Jan Černoš, Tomáš Hřivnáč,
Martin Manojlín, Eduard Milka, Karel Musil). Sjezdový soubor bude vydán v nákladu 130 ks a bude
vložen do tašek v pořadí dle došlých přihlášek.

Sjezdovou tašku obdrží pouze účastník – objednatel sjezdu, který uhradí celý sjezdový poplatek.
Doprovod obdrží tašku také, ale s redukovaným obsahem.
Účastníci sjezdu mohou nakupovat grafické listy, soubory a publikace prodávané spolkem.
Sjezdový poplatek pro členy SSPE činí 1 200,- Kč (50 EUR), poplatek pro doprovod nebo rodinného
příslušníka je 800,- Kč (33 EUR).
Účastníci, kteří nejsou členy SSPE, zaplatí plný sjezdový poplatek ve výši 1 500,- Kč (63 EUR) a jejich
doprovod 800,- Kč (33 EUR).
Jednodenní poplatek je stanoven na 800,- Kč (33 EUR) a účastník nemá nárok na sjezdovou tašku.
Sjezdový poplatek nezahrnuje cenu společné slavnostní večeře ve výši 450 Kč (19 eur) za osobu.
Pokud se chcete večeře zúčastnit, připočtěte prosím daný obnos za příslušný počet večeří k sjezdovému
poplatku.
Je umožněn vstup na max. 30 min. i návštěvám, a to zdarma, pokud se zapíší do knihy návštěv.
Společenský večer proběhne ve vybrané hotelové restauraci formou teplého a studeného rautu.
Lhůta pro zaslání přihlášky a její zaplacení je do 10. 07. 2022.
Vypočítaný celkový sjezdový poplatek v CZK je možno uhradit pouze bankovním převodem na účet
pořadatele (SSPE) u Fio banky: 2501272505/2010.
Jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo ve spolku a do zprávy pro příjemce:
JMÉNO PŘÍJMENÍ-BRNO2022.
Pro zasílání plateb ze zahraničí použijte účet vedený u Fio banky v EUR: 2001272509/2010

IBAN: CZ3020100000002001272509, BIC: FIOBCZPPXXX
Výjimečně mohou účastníci uhradit sjezdový poplatek při prezenci. Požadavek na zajištění stolů pro
prodej exlibris a grafik je možný a je zpoplatněný částkou 400,- Kč (17 EUR)/stůl.
Storno podmínky: Do 1. 9. 2022 je možné zažádat o zrušení registrace a vrácení vložného bez uvedení
důvodu. Po tomto termínu je možné zažádat o zrušení registrace z vážných důvodů, a to do 18. 9. 2002
– v tomto případě se bude vracet 75 % vložného. Po 18. 9. 2022 už nebude možné registraci zrušit.
Pořadatel nezajišťuje pro účastníky sjezdu ubytování. Doporučujeme ubytování přímo v kongresovém
hotelu Avanti****. Dohodnutá a zvýhodněná cena pro účastníky sjezdu je 1550,- Kč za jednolůžkový
pokoj a 1800,- Kč za dvojlůžkový pokoj. Uvedené ceny jsou za pokoj a noc a jsou včetně snídaně
a parkování. V ceně ubytování je také hotelové relaxační centrum. Při rezervaci ubytování za
zvýhodněnou cenu uveďte promo kód: EXLIBRIS. Kontakty: +420 541 510 111, hotel@hotelavanti.cz
Aktuální informace a kompletní program sjezdu s přihláškou najdete od 30. 03. 2022 na webové adrese
spolku – www.sspe.cz a na spolkovém facebookovém profilu.
Na sjezd vás srdečně zvou: výbor spolku zastoupený předsedou Miroslavem Petříkem a Luděk Kříž –
organizátor sjezdu. Doufáme, že se vše vydaří a že se Vám v Brně bude líbit; je zde spoustu možností
i mimo sjezd – více na: www.gotobrno.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu a úpravu programu sjezdu a jeho podmínek. Některé aktivity
jsou závislé na počtu přihlášených účastníků.
Sjezd bude probíhat v souladu s aktuálními vládními protiepidemickými opatřeními.

