Přihláška na letní soustředění 2013 Mistry s Mistry

Letní soustředění se koná v obci Jindřichov nedaleko Lučan nad Nisou v Jizerských horách v těchto termínech:

17. – 23. srpna 2014
Závazně přihlašuji svého syna – dceru na letní soustředění 2014
Jméno a příjmení dítěte:

.............................................................................................................................

Datum narození:

.............................................................................................................................

Bydliště:

..............................................................................................................................

Alergie, zdravotní omezení:

.............................................................................................................................

Užívané léky:

..............................................................................................................................

Kontakt na rodiče – mobil:

.............................................. , e-mail: ...............................................................

Každé dítě si s sebou vezme kolo + helmu! (malé děti dohodou). Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 30.
4. 2014. Cena zájezdu činí 3950,- Kč, Platbu je nutné uskutečnit bezhotovostně převodem na účet č. 223304319/0800
(do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte). Další informace naleznete na www.mistrysmistry.cz nebo na
telefonním čísle 774 962 942 (Eliška Strakošová).

Storno podmínky (v případě, že se Vaše dítě z vážných důvodů nemůže účastnit zaplaceného kurzu,
odhlaste se písemně na estrakosova@centrum.cz nebo na telefonním čísle 774 962 942):
a) Více než 28 dnů před odjezdem činí storno poplatek 10%
b) 28 – 14 dnů před odjezdem činí storno poplatek 20%
c) 13 – 6 dnů před odjezdem činí storno poplatek 50%
d) 5 a méně dnů před odjezdem nelze stornovat

…………………………………...............................
Garant soustředění

…………………………………...............................
podpis rodiče nebo zákonného zástupce

Přihláška na letní soustředění 2013 Mistry s Mistry

Letní soustředění se koná v obci Jindřichov nedaleko Lučan nad Nisou v Jizerských horách v tento termín:

17. – 23. srpna 2014
Závazně přihlašuji svého syna – dceru na letní soustředění 2014
Jméno a příjmení dítěte:

.............................................................................................................................

Datum narození:

.............................................................................................................................

Bydliště:

..............................................................................................................................

Alergie, zdravotní omezení:

.............................................................................................................................

Užívané léky:

..............................................................................................................................

Kontakt na rodiče – mobil:

.............................................. , e-mail: ...............................................................

Každé dítě si s sebou vezme kolo + helmu! (malé děti dohodou). Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 30.
4. 2014. Cena zájezdu činí 3950,- Kč, Platbu je nutné uskutečnit bezhotovostně převodem na účet č. 223304319/0800
(do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte). Další informace naleznete na www.mistrysmistry.cz nebo na
telefonním čísle 774 962 942 (Eliška Strakošová).

Storno podmínky (v případě, že se Vaše dítě z vážných důvodů nemůže účastnit zaplaceného kurzu,
odhlaste se písemně na estrakosova@centrum.cz nebo na telefonním čísle 774 962 942):
a) Více než 28 dnů před odjezdem činí storno poplatek 10%
b) 28 – 14 dnů před odjezdem činí storno poplatek 20%
c) 13 – 6 dnů před odjezdem činí storno poplatek 50%
d) 5 a méně dnů před odjezdem nelze stornovat

…………………………………...............................
Garant soustředění

…………………………………...............................
podpis rodiče nebo zákonného zástupce

