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POLETÍME NA OLYMPIÁDU
Hlavní část našeho olympijského teamu poletí do Soči 30.ledna. Spolu s nimi poletí i
zásilky, přepravené tamtéž s olympijskou tematikou. Vám nabízíme spoluúčast na téhle
legraci. V prvé řadě upozorňujeme účastníky naší novinkové služby, že zásilky jim
budou dodané v počtu, který mají objednán. Nemusí se tedy starat o nic, zásilky
obdrží bez dalších starostí. Další povídání se tedy týká buďto těch, kteří si chtějí
objednat další zásilky navíc nad již objednaný počet v novinkové službě, nebo těch,
kteří v žádné novinkové službě nejsou, ale řekli si, že tohle musí ve svých sbírkách
mít. Co tedy pro to musíte udělat? Tohle! A čtěte opravdu pozorně!
1. V papírnictví zakoupíte tolik čistých bílých obálek, kolik zásilek budete
objednávat. Doporučuji obálky bez jakéhokoliv potisku, bez adresních linek,
obdélníčků pro PSČ a podobně.
2. Na zadní stranu obálky na horní chlopeň napište svoji adresu odesílatele vč.PSČ
a státu.
3. Na přední stranu obálky do jejího pravého dolního rohu napište adresu,
začínající Vaším jménem, která pokračuje takto:
Vaše jméno, POSTE RESTANTE
POST OFFICE, Олимпийская Деревня
354349 г. Сочи, Краснодарский край
Rusko - Россия
Plocha, kterou adresa zabere, by neměla být o moc větší než je plocha adresy v tomto
dopise.
4. Nic dalšího na obálku již nepište. Žádné vigněty, nálepky! Zásilky nelze
odbavit jako doporučené, zejména musí zůstat zcela prázdná celá levá polovina
obálky!
5. Na obálku do jejího pravého horního rohu, nahoře a vpravo asi 4 mm daleko od
okraje nalepte jednu známku hodnoty nižší než 25.- Kč. Dovnitř do nezalepené
obálky vložte další nepoužité české známky tak, aby součet hodnot frankatury a
vložených známek činil dohromady 40.- Kč. Nalepíte li Tedy např. na obálku
jednu známku hodnoty 17.- Kč, vložíte do obálky známky v hodnotě 23.- Kč.
Obálku nezalepujte, ani do ní nevkládejte žádné výztuhy.
6. Od nás za to všechno získáte barevný přítisk v levé části obálky, v levém
horním rohu žádost o vrácení zásilky odesílateli, v pravé části přední strany
obálky nálepky PRIORITARE, PAR AVION a OTISK KAŠETU s textem PRAHA – SOČI /
PŘEPRAVENO S ČESKÝM OLYMPIJSKÝM TEAMEM.
7. Doplnění frankatury na potřebných 25.- Kč provedeme otiskem výplatního stroje s
propagační vložkou podle obrázku. Počet zásilek odeslaných jedním filatelistou
je omezen na pět kusů.
8. Takto připravené zásilky vložte do obálky a tu odešlete na adresu
OLYMPSPORT, Zborovská 1025, 28201 Český Brod.
Na dotazy telefony 321622389 nebo 739033170.
9. A teď, co je nejdůležitější? Vaši zásilku můžeme vyřídit pouze tehdy, bude li
doručena do Českého Brodu nejpozději v úterý 28.ledna. Později došedší zásilky
v žádném případě odbavit a vyřídit nemůžeme.
10.Na závěr již jenom upozornění, že letové zásilky z abonamentu novinkové služby
budou vyvedeny na CDVp, zatímco zásilky, připravené podle tohoto návodu budou
na obálkách. Přítisky
a další náležitosti obou druhů zásilek však budou
identické.
Přejme si, ať se nám akce vydaří a co je hlavní? Ať nám to tam cinká co nejvíc s tím
naším ČEŠI, DO TOHO!!!
Váš Jarda Petrásek

