
Letní pěvecký kurz 

„SEBEKŘÍSENÍ“ 
s podtitulem ZPĚV-JÓGA-AYURVÉDA

pod vedením koncertní pěvkyně a literátky
Olgy Anny Markowitz

Přihláška na seminář

Termín konání : od 30. července 2018 do 5. srpna 2018

Přihlašuji na kurz jako: (nehodící škrtněte)

A) Aktivní  účastník
B) Pasivní  účastník

Identifikace účastníka:

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Rok narození:
IČO:
Číslo bankovního účtu:

Fakturační adresa (vyplňte jen v případě, že je adresa jiná než výše uvedená adresa)
Název:
IČO:
Adresa:
PSČ:
Číslo bankovního účtu:

Cena  semináře celkem:

 aktivní  účastník   5. 180,-  Kč
 pasivní  účastník  4. 605,-  Kč

Cena zahrnuje 6 denní lektorné, ubytování na 6 nocí ve vícelůžkových apartmánech, 
6 ayuvérdských obědů včetně ukázky vaření a 2 přednášky z Ayurvédy.



Jak se přihlásit na Letní pěvecký kurz a platby:

A) Vyplňte registrační formulář, podepište ho, naskenujte a pošlete e-mailem na adresu: miroslava.kucerova@diamon.cz

B) Uhraďte rezervační poplatek za ubytování ve Mlýně Poštolka, který činí 810,- Kč nejpozději do 31. března 2018.
 Rezervační poplatek se hradí převodem na číslo účtu 2600433490/2010 ve výši 50 % celkové ceny pobytu. Do 

zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení, zpěv (např: Martina Nováková, zpěv)
 Po připsání rezervačního poplatku je okamžitě vystaven doklad o zaplacení, domluvený termín kurzu a počet lůžek

je zarezervován
 Stornorezerva je rovna výši rezervačního poplatku

Částku 2.070,-  Kč doplatíte v hotovosti na Letním pěveckém kurzu ve Mlýně Poštolka, kde vám bude vystaven doklad o 
zaplacení.

C) Poplatek za kurzovné uhraďte do 30. dubna  2018. 

aktivní účastník 2. 300,-  Kč
pasivní účastník 1. 725,-  Kč

 Kurzovné se hradí převodem na číslo účtu 115-391500247/0100 (komerční banka) ve výši 100 %. 
 K platbě uveďte v.s. 0012018 a do zrávy pro příjemce uveďte vaše příjmení, Poštolka (např: Nováková, Poštolka).
 Po připsání poplatku bude zasláno potvrzení o přijetí platby.
 Účastníkům kurzu bude vystavena faktura a vydána nejpozději do 10 dní po ukončení kurzu, tj. do 15. srpna 2018.

Závěrečné ujednání:

 Souhlasím s výše uvedenými platebními podmínkami.
 Souhlasím s podmínkami Letního pěveckého kurzu (viz. zaslaná příloha Podrobné_info).
 Potvrzuji, že jsem dosáhl požadovaného věku 18-ti let a mé vyplněné iniciály jsou pravdivé.
 Souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajů dle zákona O ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

pro potřeby zajištění konání tohoto kurzu, popř. pro následnou kontrolu.

-----------------------------------------------------------------------
datum a místo podpisu,  podpis účastníka

Kontaktní osoba: Miroslava Kučerová, tel: 777 97 98 61
e-mail: miroslava.kucerova@diamon.cz

http://www.annamarkowitz.cz/
http://netcore.mlynpostolka.cz/

http://netcore.mlynpostolka.cz/
mailto:miroslava.kucerova@diamon.cz

