
 
Komise PD a RD – MR ČASPV, Ohradské nám. 1628, Praha 5, 155 00 
                   vás srde čně zve na seminá ř do Brna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místo:    ZŠ – Merhautova 37, Brno  (blízko Domu sportu ČASPV) 
 
Cena:    350,- Kč, ostatní 450,- K č 
 
Cestovné : na vlastní náklady, platba elektronicky nebo poštou  
 
Přihlášky:  E-mail:  zachariasova@caspv.cz, tel. : 777 700 489, 242 480 315 
                     
Č.ú. 53437011/0100, do 30.4. 2010 , viz web ČASPV 
              
platba elektronicky nebo poštou na VS 100 212 10  
 
 
PROGRAM : za účast 2 kreditní body 
 
       
Sobota 
15.5. 

9.00 – 10.00 Prezence    

 10.00 – 12.00 Daniela Jonášová 
 

Žvýkačkové 
hry 

 12.00 – 12.30 Přestávka  
 

 

 12.30 – 14.30 Jarda Vrbas 
 

Dětské hrátky  

 14.30 – 16.30 Bára Jalovecká 
 

Válec a válení 

 
Změna programu vyhrazena . 
                         
 
 
 



PŘIHLÁŠKA na seminá ř PD a RD -  Brno 15.5. 2010  
 
 
Jméno, p říjmení:  …………………………..            Datum narození: …… ……………… 
 
Bydlišt ě: ……………………………………..                                                                   
 
telefon: ……………………………                    E-mail: ……… …………………………….. 
 
Č.reg.pr ůkazu ČASPV: ……………………     Region: ……………….. Kraj: ……………  
 
 
                                                                      
                                                                                Podpis: ……………………………………  
 
 
K přihlášce p řilož doklad o zaplacení vkladu  nebo p říkaz k úhrad ě (možno v elektronické 
podob ě). 
 

    
  STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8) 

 
ZRUŠENÍ  AKCE: 

1.  Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 

2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným účastníkům, 
nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 

3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data zrušení akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem  - storno poplatky. 

4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, doložená) 
lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. 

        4.2  V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 

4.3 Pokud účastník zruší přihlášku  z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí za sebe  

       náhradu, platí následující storno poplatky: 

          a/  do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku 

b/  od 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku 

c/  od 3 dnů před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku 

 
                                                                   


