
Kontakt: novota@zivotazdravie.sk, +421 (0)915 276 958; Občianske združenie Život a zdravie www.zivotazdravie.sk 

Prihláška na Letný tábor zdravia, Lignano Sabbiadoro, 25. 05. – 02. 06. 2017  
(Prihlášku si môžete stiahnuť aj na www.zivotazdravie.sk/aktuality/ltz-2017/, vyplniť v PC a poslať emailom.)  

Meno a priezvisko Bydlisko: ulica, PSČ, mesto, štát (štát okrem SR) 

Vzor vyplnenia:  
Nová ulice 1500/2, 020 00 Zálesí, ČR 

Dátum 
narodenia 

Číslo 
cestovného 
dokladu  
(pas alebo OP) 

Pripoistenie 
(označte ☒) 

Email** Telefón**  
(vrátane medzinár. 
predvoľby) 

    ☐   

    ☐   

    ☐   

    ☐   

    ☐   

Označte (☒) preferované ubytovanie*: 
Vila Giulia, (každý apartmán má vlastné sociálne zariadenie)  Vila Liana (každý apartmán má vlastné sociálne zariadenie) 

☐ G2 – izba s manželskou posteľou + kuchyňa ☐ L4 – izba s manželskou izbou + izba s 2 oddelenými posteľami + kuchyňa  

☐ G3 – izba s manželskou posteľou a oddelenou posteľou + kuchyňa  

☐ G4 – izba s manželskou posteľou + izba s manželskou posteľou + kuchyňa   

☐ G5 – izba s manželskou posteľou a oddelenou posteľou + izba s manželskou posteľou + kuchyňa  

Vaše doplňujúce poznámky:      

  

 

*Upozornenie k ubytovaniu: Budeme sa maximálne snažiť zabezpečiť umiestnenie v apartmánoch podľa vašich požiadaviek, avšak sme obmedzení ubytovacími možnosťami a môže sa stať,  
že nie vo všetkom vám budeme môcť vyhovieť. Na dvojmiestne izby budeme uprednostňovať zmiešané dvojice ako manželov a pod.  
V zariadení sa neposkytujú hotelové služby. Od prevzatia apartmánu až do ukončenia pobytu sa klient stará o poriadok vo svojom apartmáne sám. 

**Pred odchodom vám budú ešte zaslané doplňujúce informácie a tiež dohodnuté miesto vášho nástupu do autobusu. Pre komunikáciu s vami uprednostňujeme email, len v prípade, že email 
nepoužívate, tak mobil a až na poslednom mieste poštu.   

Prihlášky posielajte najneskôr do 20. 03. 2017 emailom alebo poštou na adresu: @ Emailom: novota@zivotazdravie.sk     Poštou: Jaromír Novota, Duklianska 1376/8, 953 01 Zlaté Moravce 

 Zálohu 100.- € za osobu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. 03. 2017 na číslo účtu: IBAN: SK82 5200 0000 0000 0096 3536 (OTP Banka Slovensko, a. s.).  
Ako variabilný symbol uveďte 20170506, do poznámky uveďte LTZ Priezvisko (napr. „LTZ Novak“), v prípade zálohy za viacero osôb naraz uveďte všetky priezviska  
(napr.: „LTZ Novak, Novakova, Vrba“) alebo uveďte počet osôb v poznámke číslom (napr. „LTZ Novak x3“) a mená osôb oznámte emailom alebo telefonicky.  

 Doplatok je potrebné uhradiť do 20. 04. 2017 na ten istý účet s rovnakým variabilným symbolom a s rovnakou poznámkou.    

Upozornenie: Vzhľadom na storno podmienky zo strany cestovnej kancelárie môžu byť pri odrieknutí pobytu účtované storno poplatky až do výšky zálohy 100.- €.  
V prípade zrušenia pobytu odporúčame vo vlastnom záujme nájsť náhradu. 

Ceny: 249.- €;  
deti do (nedovŕšených) 3 rokov bez nároku na vlastné lôžko a stravu: 75.- € (doprava); deti od 3 do (nedovŕšených) 6 rokov: 224.- €; deti od 6 do (nedovŕšených) 12 rokov: 234.- € pri vlastnej doprave zľava 20.- €;  
Pripoistenie liečebných nákladov v zahraničí, možnosť doobjednať: 10,60 € (deti, študenti do nedovŕšených 26 rokov); 13,30 € (dospelí do nedovŕšených 65 rokov); 26,60 € (dospelí od 65 rokov) 

 

 

Viac o ubytovaní vrátane fotogalérie: Vila Giulia www.goo.gl/Bx00SN  

Vila Liana www.goo.gl/DkdcJu  
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