Prihlášku zašlite na email: casd@casd.sk

Horský Hotel
Javorna,
Drienica-Lysá

Ceny a možnosti
STRAVY:

PRIHLÁŠKA na
TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY
28.7. – 4.8.2019

V-PP/V-D50/V-D75 –
vege – 92 €/46 €/69 €
N-PP/N-D50/N-D75 –
nevege – 92€/46 €/69 €

meno, priezvisko:

mesto
bydliska

dátum
narodenia

e-mail

telefón

Ján Poriadny

Žilina

7.7.1977

janporiadny@gmail.com

Lenka Poriadna

Žilina

8.8.1978

Miroslav Poriadny

Žilina

Janka Poriadna

Žilina

STRAVA:

Ceny a možnosti ubytovania:
A2* - 140 €/70 €/105 €; A2K – 130 €/65 €/97,50 €;
A2 – 124 €/62 €/93 €
A2P, C1P, D3, D4, D6 –58 €/29 €/43,50 €
B2 – 96/48/72 €
C2+3, C2, C1 – 84 €/42 €/63 €

Ubytovanie:

V-PP; V-D50; V-D75
N-PP; N-D50; N-D75

A2*, A2K, A2, A2P,
D3, D4, D6 ,B2,
C2+3, C2, C1

Cena stravy:

Cena
ubytovania:

0905 111 222

V-PP

C2

92

84

lenkaporiadna@gmail.com

0905 222 333

N-PP

C2

92

84

5.8.2004

miroslavporiadny@gmail.com

0905 333 444

V-D75

C1

69

63

5.8.2012

jankaporiadna@gmail.com

0905 444 555

N-50

C1P

46

29

SPOLU:

299

260

Pri cene za stravu a ubytovanie je prvá cena za dospelého, cena v strede medzi lomkami je cena za dieťa
vo veku od 3 do 6,99 rokov a posledná cena je cena za dieťa vo veku od 7 do 14,99 rokov!
Pri PRÍSTELKE v obývačke apartmánov musíte mať dohodnuté 2 osoby v spálni. Pri prístelke v jednoposteľovej izbe musí byť
hlavná posteľ obsadená druhou osobou! Uveďte aj mená osôb, ktoré to majú byť!

špeciálne požiadavky:
1. strava: .........Janka – bezlepková..............
2. odvoz zo stanice: .....................................
3. chcem byť na izbe s: ..celá rodina spolu..
4. iné: ...........................................................

SPOLU ZA CELÚ PRIHÁŠKU:

559

Dátum narodenia je potrebné uviesť kvôli zaradeniu podľa cenníku!

Vyplnením a zaslaním prihlášky na e-mail vyjadrujete svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu nasledujúcich osobných údajov:

mena, priezviska, bydliska, dátumu narodenia, telefonického kontaktu a e-mailu pre účely akcie Týždeň duchovnej obnovy 2019, ktoré za týmto účelom budú zaznamenané na dobu trvania do času ukončenia
akcie u Cirkvi adventistov siedmeho dňa (na úrovni združenia).
Tento súhlas ku spracovaniu osobných údajov ste oprávnení kedykoľvek odvolať, a to nasledujúcim spôsobom: poštou na adresu sídla Cirkvi alebo e-mailom na adresu casd@casd.sk.
Všetky osobné údaje budú Cirkvou použité iba k hore uvedenému účelu.

