PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ – KURZ cyklu „ Zvuk Duše Dřeva “
NÁZEV AKCE:
TERMÍN KONÁNÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:
Předpokládaná CENA:

Tvoříme vlastní KANTELY a/nebo KONCOVKY
20. – 22. 4. a/nebo 8. – 10. 6. 2018 pátek 17.hod. do neděle 12.hod.
Výtvarné studio Lochkov – Praha 16
1.188 – 2.888 Kč dle druhu, materiálu nástroje a data přihlášení

Údaje o přihlašovaném účastníkovi
Jméno a Příjmení, Titul
Adresa:
Telefon:
Email:
Datum narození (vyžadujete-li Osvědčení o účasti) nebo jen věk:
Rezervace místa je provedena až po přijetí zálohy, která je převoditelná na jinou osobu nebo na jiný
termín semináře / kurzu, v částce 1000,-Kč na účet u Poštovní spořitelny pro jméno Petr Broniš:
číslo účtu: 204 009 891 / 0300 Do zprávy pro příjemce napište: datum akce a Vaše jméno. Děkuji.
V případě zrušení či posunutí termínu akce, je po Vašem vyžádání, záloha vrácena zpět v plné výši.
Organizační sdělení: ( např. potřebuji zajistit nocleh, na které noci a dni, kudy jedu autem, mohu někoho vzít …
Prosím doplňte: zúčastním se od pátku cca v …. hod. nebo od soboty ráno v 9 hod, do soboty či
neděle cca …. hod. …..

Popište svůj záměr = jaký nástroj, model, ladění, dřevo, cvičení a další podrobnosti:

Příjezd na seminář = v který den a v kolik hodin plánujete příjezd:

Datum vyplnění přihlášky:
Vyplněnou přihlášku zašlete emailem na: Petr Broniš - petr.bronis@seznam.cz
Prohlášení účastníka: “ Na místě konání akce doplatím celkovou mnou odsouhlasenou výši poplatku dle vyplněných
údajů a souhlasím s poskytnutím těchto výše uvedených údajů jen pro potřeby organizátorů akce, na kterou jsem se
tímto závazně přihlásil. Dále prohlašuji, že se celé akce účastním na vlastní zodpovědnost a nejsem si vědom/a žádných
závažných nemocí a překážek, které by mi zabraňovaly bezpečné prožití výše uvedené akce. ” V den konání akce jsem
byl/a seznámen/a s bezpečností a hygienou při práce s nástroji.
Prohlášení organizátora: “ Po obdržení této přihlášky potvrdíme její přijetí a upřesníme celkovou předběžnou cenu akce
dle vámi vyplněných údajů a momentální nabídky v místě jejího konání. ”
Na místě konání stvrzuji pravdivost výše uvedeného prohlášení podpisem v

dne:

- účastník/zástupce (tiskace):

podpis:

- organizátor/průvodce/lektor:

podpis:

DĚKUJÍ a na setkání s Vámi se těší: „ Lektoři, průvodci a tvůrci projektu.

