
Slet carodejnic
• 3. – 4. května 2013 

• cena: 2200,- Kč/1osoba

 
BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
• Rašticová Lenka
• mobil: +420 737 779 100
• e-mail: rasticova.anel@seznam.cz

Hluboce spirituální pobyt oslavující chytrost, odvahu a nezkrotnost žen.

Moje milá děvčata, připravte si košťata, nadešel ten slavný den, kdy je Vám let povolen.
Nechci Vám brát odhodlání před tou dlouhou cestou, skončíte však s malinko propálenou 
vestou  :-)

Přihláška
Slet čarodějnic

Základní údaje účastníka
 Jméno 

 Příjmení 

 Váš email 

 Telefon

 Datum narození

Adresa účastníka
 Město 

 Ulice, číslo popisné 

 PSČ 

 Datum registrace

Způsob platby (zakřížkujte)

 Složenkou  Převodem 

Platební podmínky, podmínky účasti a souhlas se zpracováním 
osobních údajů
1. PLATBA: Souhlasím s cenou pobytu a zavazuji se nejpozději do 20 dní za-
platit částku za pobyt, akci, převodem na účet u UniCredit Bank, číslo účtu: 
53073000/2700, VS: uveďte Vaše datum narození.
Nebo složenkou na adresu: Lenka Rašticová, Břestek č.p. 311, 687 08 Buchlovice
2. Storno podmínky: Při odhlášení do 10dnů před zahájením akce je účtováno 
50%ceny pobytu. V případě neomluvené účasti je účtován storno poplatek ve 
výši 100% ceny pobytu, vzdělávací akce.
Přihlášená osoba může za sebe vyslat náhradníka.
Přihláška je platná vždy až po úhradě platby za pobyt, vzdělávací akce.
3. Účastník: je v průběhu celé akce odpovědný sám za sebe, své zdraví a své věci. 
V případě nemoci nebo zranění účastník může pobyt, vzdělávací akci, kdykoliv 
opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.
4. Lektor má právo ukončit s účastníkem účast na pobytu, vzdělávací akci.  
V tomto případě bude poplatek na pobyt, vzdělávací akci fakturován 50%, 50% 
poplatek bude vrácen účastníkovi.
5. Organizátor má vyhrazeno právo na programové změny.
Přesný program bude e-mailem zaslán cca 4dny před začátkem pobytu, vzdě-
lávací akci.
6. V průběhu pobytu, vzdělávací akce, platí zákaz zneužívání alkoholu a jiných 
omamných látek.
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že 
odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním mnou vyplněných údajů a jejich 
zařazením do databáze ANEL studia. ANEL studio se zavazuje, že uvedené údaje 
neposkytne třetím osobám a bude je používat pouze pro účely předávání dal-
ších informací souvisejících se vzdělávacím programem ANEL studia. Pokud tyto 
informace nechcete dostávat, napište to do poznámky ve své přihlášce.

Souhlasím s podmínkami

  Podpis _________________________________

Program pro zdraví a příjemný život

www.anelstudio.cz
www.facebook.com/anelstudio
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