MÁŠ LYŽE

A

RÁD BYS JE VYZKOUŠEL?
JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH, I LETOS TI NABÍZÍME
MOŽNOST STRÁVIT ČAS MEZI VÁNOCEMI A SILVESTREM
V ČESKÉM DOMĚ VE ST. MARTINU V DOLOMITECH:
Jedná se o lyžařský zájezd do ST. MARTINA in GSIES v italských Dolomitech v jižním Tyrolsku.
Zájezd s dobrou partou, který má již svou tradici a který se letos jede již po čtyřiadvacáté.
Aby ses mohl(a) rozhodnout, nabízím Ti několik nezbytných informací:
Kdy se pojede?:

od čtvrtku 27. prosince 2018 (brzy ráno)
do čtvrtku 3. ledna 2019 (návrat v ranních hodinách)

Kolik to bude stát?:

3500,- Kč (v ceně je cestovné a strava)
+ 115,- Euro (ubytování a oslava Silvestra)

Děti do 10 let sleva!!!

(cestovné a strava 1750,- Kč, ubytování 60,- Euro)

I když se jedná o lyžařský týden, není vyloučeno sáňkování, bobování, bruslení, výlety
na běžkách a pro náročné i chození pěšky. Konec konců, když nebude sníh, co jiného nám zbude??? 
Musím Tě ještě informovat o cenách lanovek a lyžařských vleků. Ceny jsou v rozsahu
od 30,- Euro na den u malých vleků až do 50,- Euro na den u velkých vleků ve střediscích Alta Pusteria a
Plan de Corones (Kronplatz) do kterých budeme dojíždět.
Ubytování je zajištěno ve ST. MARTINU in GSIES v pastoračním domě VELEHRAD,
www.pdvelehrad.cz, kde se bude spát v pokojích po pěti až šesti.
Pokud ses rozhodl(a) jet, vyplň níže uvedené údaje a zašli je s výše uvedenou částkou (3500,- Kč)
na adresu: Petr Gatnar, Wurmova 9, 771 01 Olomouc, tel. 587405401, 731402011
Nebo na účet: ČSOB Olomouc 378575973/0300
Přihláška nabývá platnosti zaplacením zálohy nejpozději do konce měsíce listopadu.
Částka 115,- Euro bude vybírána až na místě ve St. Martinu. Bližší informace o programu a odjezdu
Ti budou zaslány po přihlášení.
P.S. Chceš-li se dozvědět více, můžeš se informovat na výše uvedených telefonních číslech. Měl bys
vědět, že charakter tohoto zájezdu je nejen sportovní, ale i duchovní. Přál bych si, abychom se na tomto zájezdu
nejen sportovně zrekreovali, ale i duchovně navzájem obohatili. Bude tedy záležet na každém z nás, jak
přijmeme tuto nabídku.

PETR GATNAR

Za organizátory
V Olomouci 10. října 2018
zde odstřihni

Přihlašuji se na lyžařský zájezd od 27.12.18 do 3.1.19 a souhlasím s podmínkami zájezdu.
Jméno ...........................................

Příjmení ..................................................

Adresa ..................................................................................................... PSČ..............
Telefon .........................…………

E-mail………………………………….

Datum narození ……………………………..
V souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zvláště GDPR, Vám tímto Mgr. Petr Gatnar, dat.
nar. 2. 9. 1967, bytem Ostrava - Antošovice, Žitná 58/3, informuje, že bude Vaše osobní údaje zpracovávat v pozici
správce pro účel organizace a zajištění tohoto zájezdu. Při zpracování může dojít k předání uvedených údajů třetí straně
z důvodu zajištění dopravy nebo ubytování.

☐ Já níže odepsaný mám zájem o zasílání obdobné nabídky od Mgr. Petra Gatnara také v budoucnu a uděluji
mu až do odvolání souhlas se zpracování osobních údajů pro tento účel.

V..................................... dne .....................

Podpis ......................................

