
JARNÍ PRÁZDNINY 2016
s DDM Praha 5  a s Lubošem, (opět od neděle)28. února -6.března 2016 (Praha 1-5)

opět Penzion Viktorka (přímo na svahu) – Pec pod Sněžkou, Krkonoše
Zaměření: sjezdové lyže + snowboard, věk: 6-19 (výjimky možné).

CENA: 4490.- Kč
v ceně není „vlekovné+čajovné“ 2200Kč nad 12 let včetně / 2000Kč do 11 let včetně

Hlavní vedoucí:  Ing. Lubomír Hřivna tel. 603 415 930
Závaznou přihlášku doručte co nejdříve (i kvůli přidělení variab. symbolu pro platbu příkazem), možné využití emailu
agentura.hrivna@seznam.cz nebo faxu 251550502. Cenu uhraďte co nejrychleji po přidělení variab.symbolu na účet DDM číslo
2700287734/2010 variab. symbol dodá DDM po odevzdání přihlášky), zpráva pro příjemce – jméno dítěte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JARNÍ PRÁZDNINY 2016 s DDM Praha 5  a s Lubošem, Viktorka, od neděle 28.2.-6.3.2016
Závazná přihláška akce
Jméno a příjm.dítěte…………………………………………….. rodné číslo……………………………

Mobil na rodiče: …………………….…..…………

Email……….................……………………………..

Bydliště…………………………………………………………………………………………………

Storno podmínky od okamžiku zaplacení do 30 dnů před nástupem 50% ceny, od 30 dnů do 8 dnů před nástupem 80 %,
7 a méně dnů nebo při nenastoupení na akci 100% ceny /při zajištění náhradníka, hlášeném úraze nebo nemoci, doložené
potvrzením lékaře, doložené katastrofě nebo havárii se stornopoplatek neúčtuje/. Při předčasném odjezdu účastníka bude
vrácena částka pouze za nevyčerpanou stravu.
Datum a podpis rodiče

Dům dětí a mládeže Praha 5
Štefánikova 235/11, 150 00  Praha 5

Tel. / fax: 257323918 www.ddmpraha5.cz
jiri.dolejs@ddmpraha5.cz
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