Prihláška na Letný tábor zdravia, Podhájska, 22. 07. – 27. 07. 2018
(Prihlášku si môžete stiahnuť aj na www.zivotazdravie.sk/aktuality/ltz-p-2018/, vyplniť v PC a poslať emailom.)
Meno a priezvisko

Bydlisko: ulica, PSČ, mesto, štát (štát okrem SR)

Dátum narodenia

Email**

Telefón**
(vrátane medzinár. predvoľby)

Vzory vyplnenia:
Čučoriedková 25, 999 00 Brezno
Nová ulice 1500/2, 020 00 Zálesí, ČR

Vzor:
+421 915 276 958

Označte (☒) preferované ubytovanie* (izby so spoločným sociálnym zariadením):

☐ B2 – izba pre 2 osoby

☐ B3 – izba pre 3 osoby

☐ B4 – izba pre 4 osoby

Vaše doplňujúce poznámky:

*Upozornenie k ubytovaniu: Budeme sa maximálne snažiť zabezpečiť izbu podľa vašich požiadaviek, avšak sme obmedzení ubytovacími možnosťami a môže sa stať, že nie vo všetkom
vám budeme môcť vyhovieť. Na dvojmiestne izby budeme uprednostňovať zmiešané dvojice ako manželov a pod.
**Pre komunikáciu s vami uprednostňujeme email, len v prípade, že email nepoužívate, tak mobil a až na poslednom mieste poštu.
Prihlášky posielajte najneskôr do 31. 05. 2018 emailom alebo poštou na adresu: @ Emailom: novota@zivotazdravie.sk

 Poštou: Jaromír Novota, Duklianska 1376/8, 953 01 Zlaté Moravce

Zálohu 50.- € (dieťa do 12 rokov 30.- €) za osobu je potrebné uhradiť čo najskôr po prihlásení na číslo účtu IBAN: SK82 5200 0000 0000 0096 3536 (OTP Banka Slovensko; účet OZ Život a zdravie).
Ako variabilný symbol uveďte 201807, do poznámky uveďte „LTZP Priezvisko“ (napr. LTZP Novak), v prípade zálohy za viacero osôb naraz uveďte všetky priezviska
(napr.: LTZP Novak, Novakova, Vrba) alebo uveďte počet osôb v poznámke číslom (napr. LTZP Novak x3) a mená osôb oznámte emailom alebo telefonicky.
Pri platbe cez Slovenskú poštu nám, prosíme, oznámte údaje o platbe, pretože sa nezobrazujú na účte a odosielateľa nie je možné identifikovať.
Doplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti.
Ceny: dospelí 100.- €
deti do (nedovŕšených) 3 rokov bez nároku na vlastné lôžko a stravu: zdarma
deti od 3 do 12 rokov: 60.- € (od 13 rokov ako dospelí)
Upozornenie: V prípade zrušenia pobytu odporúčame vo vlastnom záujme nájsť si náhradu. Vyhradzujeme si právo na storno poplatok až do výšky zálohy.
Zaslaním prihlášky súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov pre Občianske združenie Život a zdravie. Poskytnutie údajov je dobrovoľné s tým, že tieto údaje môžu
byť spracované pre účely poskytnutia ubytovania a zabezpečenia organizácie Letného tábora zdravia. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Kontakt: novota@zivotazdravie.sk, +421 (0)915 276 958; Občianske združenie Život a zdravie www.zivotazdravie.sk

