AZ Centrum SVČ, Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.569 427 874
Vážená rodino,
posílám nabídku na zimní rekreaci pro rodiče s dětmi a dospělé na chatě
Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách v termínu : pátek 11.února – pátek
18.února 2022 – vedoucí rekreace Miloš Kejklíček (tel. 606 645 384).
Kapacita chaty je omezena počtem pokojů – 15 pokojů pro účastníky. Pokud máte o pobyt
v tomto termínu zájem, je třeba vyplnit přihlášku a spolu s nevratnou zálohou 500,- Kč na
osobu zaplatit buď v pokladně AZ Centra v Havlíčkově Brodě (každou středu 13.00-17.00
hodin) nebo převodem na účet 43-130360207/0100, v.s. 66032020, do zprávy pro příjemce
uveďte jméno rodiny.
Pro komunikaci preferuji mail : kejklicek@centrum.cz . Zálohu je potřeba zaplatit do jednoho
týdne od přihlášení, přihlášku pošlete co nejdříve.
Cena týdenního pobytu : děti nad 15 let+dospělí - 2.900,- Kč
děti od 6 do 15let
2.300,- Kč
děti od 2 do 6 let
1.600,- Kč
děti do 2 let
0,- Kč
S doplatkem počítáme do 25.1.2022 s následujícími storno podmínkami :
při omluvě 30 dnů před nástupem vracíme 100% doplatku, 29-22 dnů - 75% doplatku; 2116 dnů - 50% doplatku; 15-10 dnů - 25% doplatku, 9 -0 dnů - nevracíme nic.
Pokud máte za sebe náhradníky, vrací se celá částka i se zálohou. V případě omezení pobytu
ze strany vlády vracíme celou zaplacenou částku.
V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování, plná penze /strava 4x denně, 2 teplá jídla/, doprava je
vlastní.
Na základě přihlášky a zaplacené zálohy dostanete podrobné pokyny k pobytu.
MgA. Martin Domkář
ředitel AZ Centra Havl.Brod

Mgr. Miloš Kejklíček
vedoucí rekreace

Přihláška
na zimní rekreaci pro rodiny s dětmi 11.2..- 18.2.2022 na Zdobnici v Orlických horách
Jméno a příjmení účastníka / rodiny/ s daty narození :
…………………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště: ……………………………………………………..…………….…………..
Zdravotní a jiná upozornění : ………………………………………...……………………….
e-mailová adresa : ……………………….………………………………………
Jiná sdělení pro organizátora:
podpis účastníka :

