PŘIHLÁŠKA NA EXPEDICI DO BOSNY V TERMÍNU 4. – 8. 8. 2022
Bosna – energie bosenských pyramid
JMÉNO

PŘÍJMENÍ

TITUL

ADRESA, VČETNĚ PSČ:

DATUM NAROZENÍ

TELEFON

E-MAIL

NÁSTUPNÍ MÍSTO
PRAHA ☐

BRNO ☐

BRATISLAVA ☐

BUDAPEŠŤ ☐

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj ☐
Třílůžkový pokoj ☐
Jednolůžkový pokoj za příplatek 8 € /210 Kč / 1 den

Čtyřlůžkový pokoj ☐

Uveďte jména, s kým budete na pokoji:
Pojedu sám a nevadí mi ubytování s jiným účastníkem zájezdu stejného pohlaví ☐
STRAVA polopenze
Běžná, místní ☐
Vegetariánská ☐
CENA
Základní
8.600 Kč / 350 €

☐

Cena obsahuje dopravu tam a zpět, ubytování a stravu dle programu. Cena neobsahuje vstupné na prohlídky a pojištění na cesty. (Na cestu můžete
uplatnit příspěvek z fondu FKSP)
Cesta je pro členy klubu Nový cestovatel z.s. - přátelé cestování s časopisem WM magazín. Členem spolku se může stát podáním této přihlášky
každá fyzická, nebo právnická osoba, bez ohledu na věk, státní příslušnost nebo jiné vlastnosti. Členové klubu získávají roční předplatné časopisu
WM magazín v elektronické verzi a nové informace zasílané na váš e-mail. Členství zaniká posledním dnem v roce podání přihlášky. Podpisem této
přihlášky se stáváte členem klubu Nový cestovatel z.s. Storno podmínky: do 30 dnů před odjezdem: 1.000,- Kč manipulační poplatek, 16-29 dní
před odjezdem 50% ceny, 8-15 dní před odjezdem: 80% ceny, 0 – 7 dní před odjezdem: 100% ceny.

Datum a podpis

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NA ADRESU: Nový cestovatel, z.s., Jiří Matějka, Čtvrtky 702,
Kvasice768 21, nebo e-mailem: info@novycestovatel.cz.
Po obdržení závazné přihlášky vám zašleme údaje pro platbu. Součástí přihlášky je formulář Souhlas se zpracováním
osobních dat, který také podepište.
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www.novycestovatel.cz, e-mail: info@novycestovatel.cz, tel: +420 777 770609 (608).
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