
  

Č.p.: _________   Var. symbol: ___________ 
LUNA Příbor, středisko volného času, p.o. 

Dukelská 1346, 742 58 Příbor 
telefon: 556 725 029, 732 902 256 

PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD 
Název zájezdu: 
CHORVATSKO 
Zahraniční pobytový zájezd 
 

 Termín konání: 
17.8. – 26.8.2018 
Místo konání: 
Mali Lošinj, Chorvatsko 

Údaje o přihlášeném účastníkovi: *) Povinné údaje. 

Jméno a příjmení: *) 

      
Datum narození: *) 

      

Místo narození: *) 

      

Bydliště: *) 

      
      

PSČ: *) 
      

Číslo pasu, ČOP: *) 

      
Doba platnosti: 

E-mail:  

      
Telefon: *) 

      

Cena poukazu (zahrnuje dopravu, ubytování a pobyt. taxu): *) 

  3 000 Kč - děti do 3 let bez nároku na postel 
  4 350 Kč - děti do 6 let 
  4 900 Kč - děti do 15 let  
  5 100 Kč - mládež do 18 let  
  5 500 Kč - dospělí  

Odběr stravy (polopenze): *) 

ANO   800 Kč - dítě do 10 let 

ANO   1 300 Kč - ostatní  

NE    

 

 
V __________________ dne ________ 2018. 
 
Podpis účastníka (popř. zák. zástupce): *) 

 

 
 
 

LUNA Příbor, středisko volného času, p.o. 
Dukelská 1346, 742 58  Příbor 
kontaktní osoba: Lenka Nenutilová, telefon: 556 725 029, 739 316 549, e-mail: nenutilova@lunapribor.cz 
 
 

PODMÍNKY ÚČASTI 
 
1. Vyplněnou přihlášku odstřihněte a podepsanou zašlete, poštou nebo odevzdejte osobně v LUNĚ Příbor, svč. 
2. Vyhrazujeme si právo přihlášku odmítnout, bude-li překročena kapacita zájezdu. 
3. O tom zda byla přihláška přijata nebo odmítnuta budete informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě jejího 

přijetí je přihláška závazná. Budete informováni o částce, kterou máte uhradit, a bude Vám přiděleno číslo (slouží 
jako variabilní symbol pro případ, že úhradu provedete bezhotovostně).  

4. Platbu zálohy v částce nejméně 2 000 Kč proveďte při odevzdání přihlášky, doplatek zaplaťte nejpozději do 
30. června 2018, a to osobně v LUNĚ Příbor, svč, anebo bezhotovostním převodem na účet  
č.: 35-7957150277/0100, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: přidělené číslo (ve zprávě pro příjemce 
můžete uvést jméno účastníka). Pozdější platby je možné domluvit osobně, e-mailem, telefonicky.  

5. Zjistíte-li po přijetí přihlášky, že se nemůžete zájezdu zúčastnit, neprodleně nám to oznamte. Pokud jste již provedli 
platbu, písemně požádejte o vrácení peněz. 

6. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro evidenci účastníků a pro přihlášení v místě pobytu a je s nimi 
nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

7. Účastník, popř. jeho zákonný zástupce, souhlasí s fotografováním po dobu zájezdu, s archivací pořízených fotografií 
a jejich použitím při prezentaci a propagaci naší činnosti např. v tisku, na internetu, v kronikách a atd. 

8. Pojištění léčebných výloh v zahraničí, které zahrnuje náklady spojené s ošetřením v zahraničí, si musí sjednat 
každý účastník individuálně. 

9. Nedoporučujeme brát s sebou cenné věci. 
 


