Prihláška na Letný tábor zdravia Chorvátsko – Gradac, 20. 06. – 28. 06. 2019
(Vypĺňajte s diakritikou. Prihlášku si môžete stiahnuť aj na www.zivotazdravie.sk/aktuality/ltz-2019/, vyplniť v PC a poslať emailom.)

Meno a priezvisko

Bydlisko: ulica, PSČ, mesto, skratka štátu (okrem SR)
Vzory vyplnenia:
Parková 20, 090 00 Dolná
Nová ulice 1500/2, 020 00 Zálesí, ČR

Dátum
narodenia

Číslo
cestovného
dokladu

Email*

Telefón*
(vrátane medzinár.
predvoľby) Vzor:
+421 915 276 958

(pas alebo OP)

Cestovné
poistenie**
(ak požadujete,
napíšte áno)

Vaše doplňujúce poznámky, napr. s kým chcete byť na izbe, diéta a pod.:

Upozornenie k ubytovaniu: Ubytovanie je v 2, 3 a 4 lôžkových apartmánoch (väčšinou s manželskými posteľami) s vlastným sociálnym zariadením a kuchynskou linkou. Budeme sa maximálne
snažiť zabezpečiť umiestnenie na apartmánoch podľa vašich požiadaviek, avšak sme obmedzení ubytovacou kapacitou a môže sa stať, že nie vo všetkom vám budeme môcť vyhovieť. Nie je
možné byť na apartmáne sám. V zariadení sa neposkytujú hotelové služby.
Ak požadujete klimatizáciu za príplatok 35.- € (pobyt a apartmán), začiarknite:  Platí sa až na mieste v hotovosti.
*Pred odchodom vám budú ešte zaslané doplňujúce informácie (dohodnuté miesto vášho nástupu do autobusu atď.). Pre komunikáciu s vami uprednostňujeme email, len v prípade, že email
nepoužívate, tak mobil a až na poslednom mieste poštu.
Prihlášky posielajte najneskôr do 20. 04. 2019 emailom alebo poštou na adresu: @ emailom: novota@zivotazdravie.sk

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

Zálohu 100.- € (50.- € deti do 3 rokov) za osobu je potrebné uhradiť pri prihlásení na číslo účtu: IBAN SK82 5200 0000 0000 0096 3536 (OTP Banka Slovensko, a. s., účet OZ Život a zdravie).
Ako variabilný symbol uveďte 201906, do poznámky uveďte LTZ Priezvisko (napr. „LTZ Novak“), v prípade zálohy za viacero osôb naraz uveďte všetky priezviská
(napr.: „LTZ Novak, Novakova, Vrba“) alebo uveďte počet osôb v poznámke číslom (napr. „LTZ 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 do 15. 05. 2019 na ten istý účet s rovnakým variabilným symbolom a rovnakou poznámkou.
Upozornenie: Vzhľadom na storno podmienky zo strany CK v prípade zrušenia pobytu vám nemôžeme platbu vrátiť, odporúčame vám vo vlastnom záujme nájsť si náhradu.
Ceny:

- dospelí:
- od 12 do (nedovŕšených) 18 rokov:
- od 6 do (nedovŕšených) 12 rokov:
- od 3 do (nedovŕšených) 6 rokov:
- do (nedovŕšených) 3 rokov:

296.- €
**Komplexné cestovné poistenie (GLOBAL plus, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.), nepovinné
292,50 €
(zahŕňa aj čiastočné uhradenie storno poplatku pri neúčasti zo zdravotných dôvodov):
274.- €
 14,40 € dieťa a študent do 26 r.,
264.- €
 18.- € dospelá osoba,
90.- € (bez nároku na vlastné lôžko a stravu, iba doprava)
 36.- € dospelá osoba od 70 r.

Vyplnením a zaslaním prihlášky (emailom alebo poštou) vyjadrujete svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu nasledujúcich osobných údajov:
- meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu, email a telefonický kontakt pre účely akcie Letný tábor zdravia Gradac 2019, ktoré za týmto účelom budú zaznamenané
na dobu do času ukončenia akcie u OZ Život a zdravie. Tento súhlas ku spracovaniu osobných údajov ste oprávnení kedykoľvek odvolať, a to nasledujúcim spôsobom: poštou na adresu sídla OZ
Život a zdravie alebo emailom na adresu zivotazdravie@zivotazdravie.sk. Všetky osobné údaje budú OZ Život a zdravie použité iba k hore uvedenému účelu.
Kontakt: novota@zivotazdravie.sk, +421 (0)915 276 958; Občianske združenie Život a zdravie www.zivotazdravie.sk

