POZVÁNKA NA ZIMNÍ SEMINÁŘ

„BĚŽKY I PĚŠKY“
Pořadatel:
Vedoucí akce:
Termín:
Místo konání:
Stravování:

Ubytování:
Zahájení:
Ukončení:
Prezence:
Program:

Přihlášky:

Komise dospělých MR ČASPV
Marie Havrlantová (tel. 602 585 048)
19. – 21. 2. 2016
Nové Město na Moravě
Střední odborná škola, Bělisko 295
v pátek a sobotu bude zajištěna večeře,
snídaně i oběd na vlastní náklady, v místě ubytování je
k dispozici vybavená kuchyňka
na internátu v pokojích po dvou, pro každé dva pokoje je společné sociální
zařízení
v pátek 19. února 2016 v 19:00 hodin
v neděli 21. února 2016 cca ve 13:00 hodin
v pátek od 17:00 do 18:30 hodin v místě ubytování
běžecké lyžování – klasika i bruslení, pěší výlety (bude
diferencováno podle výkonnosti).
V případě nedostatku sněhu bude možné využít uměle zasněžované
tratě v areálu skiarény.
Pozor – novinka! Vezměte si plavky, navštívíme nový plavecký areál
v Novém Městě – relaxace po náročném dni v sobotu.

zašlete nejpozději do 10. února 2016 prostřednictvím:
1. www.caspv.cz / Kalendář akcí / Přihláška na akci
2. nebo e-mailem:

ruzickova@caspv.cz.

3. nebo poštou:

CASPV, Ohradské nám. 1628/7
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Účastnický poplatek:

1 100 Kč pro členy ČASPV, 1 500 Kč pro ostatní
(v ceně je zahrnuto ubytování, 2x večeře a další režijní
náklady)
Úhradu proveďte nejpozději do 10. února 2016
Bankovní účet:
53437011/0100
Variabilní symbol: 100 331 16
Kreditní body:
2
Cestovné: na vlastní náklady
S sebou:
Poznámka:

běžeckou výstroj a výzbroj  a dobrou náladu 
program na běžkách bude připraven i na pátek odpoledne.
Sraz zájemců bude na SOŠ ve 14 hodin.
Podrobné informace k pobytu a programu

dostanete na základě vaší přihlášky po 10. únoru 2016
Viktor Beneš
vedoucí lektor

Marie Havrlantová
vedoucí akce

Přihláška na seminář
BĚŽKY I PĚŠKY
Nové Město na Moravě, 19. – 21. 2. 2016
Jméno a příjmení:

Telefon:
E - Mail:

Adresa:

Člen ČASPV
PSČ:

Datum narození:

ANO

NE

Odbor SPV:
Na pokoji chci být ubytován/a s:

■ Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem se přihlásil/a, pro účely publikace
těchto fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu toto
oznámím pořadateli při prezenci.

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLI NEJPOZDĚJI DO 10. ÚNORA 2016

STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8)
ZRUŠENÍ AKCE:
1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci
zrušit.
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce
přihlášeným účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením.
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od
data zrušení akce.
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky.
4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů
(nemoc, doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický
poplatek v plné výši.
4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací.
4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí

za sebe náhradu, platí pro vzdělávací akce následující storno poplatky:
a/ do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku
b/ od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku
c/ od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku
d) omluva v den akce 100% storno poplatek.

