
Sdružení Jóga v denním životě Střílky  

Zámecká 202, 768 04 Střílky | Tel: +420 573 375 113| programy@yoga.cz |www.joga.cz/strilky 
 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ  
ÁJURVÉDSKÉ KONZULTACE 

Vyplněním a zasláním přihlášky beru na vědomí informaci o zpracování osobních údajů. 

Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů pro účely přihlášení na seminář naleznete v dokumentu 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ JÓGY JDŽ STŘÍLKY uveřejněném na 

stránkách www.joga.cz/strilky 

 

Datum konání konzultací 2. – 4. listopadu 2019 (sobota, neděle, pondělí) 

Jméno a příjmení  

Datum narození (pouze v případě 
noclehu- vyžadováno obcí) 

 

Adresa (pouze v případě noclehu- 
vyžadováno obcí) 

 

Telefon (abychom Vám mohli zavolat v 
případě změn, apod.) 

 

E-mail  

Číslo občanského průkazu (pouze 
v případě noclehu- vyžadováno obcí) 

 

Objednávám konzultaci               
(2200,- opakovaná 1400,- děti 1100,-)  
vypište: sobota / neděle / pondělí     

 

Preferovaný čas 
(6-12) 

Potřebuji překlad z angličtiny 
ANO/NE 

 
 

Objednávám nocleh (zaškrtněte 
zvolenou možnost) 

Pátek 
1.11. 

 
Sobota   
2.11. 

 
Neděle  

3.11 
 

Vybraný typ ubytování (zaškrtněte 
zvolenou možnost) 

 
V pokoji na zámku na posteli s lůžkovinami (200 Kč/noc + 
jednorázový příplatek 120,-Kč) 

 
V pokoji na zámku na posteli s vlastním spacákem (150 Kč/noc) 

 Bez ubytování  Předplacené ubytování 

Poznámky  

 

poznámka: ŽENY A MUŽI JSOU UBYTOVÁNI ODDĚLENĚ. 

Čas konzultace Vám potvrdíme. PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO UHRAZENÍ !   

Číslo účtu: 2700438651/2010, Variabilní symbol: 20191106,  

do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno 

Storno podmínky: při zrušení účasti do neděle 20. 10. vracíme 100% ceny, při pozdějším odhlášení poplatek 

nevracíme (v případě vážných důvodů lze storno poplatek snížit). 

Pozn.: U plateb provedených „na poslední chvíli” je u registrace po příjezdu nutno předložit potvrzení o podání příkazu k 

úhradě. 

Přihlášky zasílejte prosím na e-mail: programy@yoga.cz  

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se brzy naviděnou 

mailto:programy@yoga.cz
http://www.joga.cz/strilky
http://www.joga.cz/strilky
mailto:programy@yoga.cz


Sdružení Jóga v denním životě Střílky  

Zámecká 202, 768 04 Střílky | Tel: +420 573 375 113| programy@yoga.cz |www.joga.cz/strilky 
 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ  
ÁJURVÉDSKÉ KONZULTACE 

Vyplněním a zasláním přihlášky beru na vědomí informaci o zpracování osobních údajů  . 
Veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů pro účely přihlášení na seminář naleznete v dokumentu 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ JÓGY JDŽ STŘÍLKY uveřejněném na 

stránkách www.joga.cz/strilky 

 

Datum konání konzultací 2. – 4. listopadu 2019 (sobota, neděle, pondělí) 

Jméno a příjmení  

Datum narození (pouze v případě 
noclehu- vyžadováno obcí) 

 

Adresa (pouze v případě noclehu- 
vyžadováno obcí) 

 

Telefon (abychom Vám mohli 
zavolat v případě změn, apod.) 

 

E-mail  

Číslo občanského průkazu (pouze 
v případě noclehu- vyžadováno obcí) 

 

Objednávám konzultaci                
(cena 85,- opakovaná 54,-  děti 42,-)  
vypište: sobota / neděle / pondělí     

 

Preferovaný čas 
(6-12) 

Potřebuji překlad z angličtiny 
ANO/NE 

 
 

Objednávám nocleh (zaškrtněte 
zvolenou možnost) 

Středa 
3.4. 

 Čtvrtek 4.4.  Pátek 5.4.  

Vybraný typ ubytování (zaškrtněte 
zvolenou možnost) 

 
V pokoji na zámku na posteli s lůžkovinami (8 EUR/noc + 
jednorázový příplatek 5,-EUR) 

 
V pokoji na zámku na posteli s vlastním spacákem (8 EUR/noc) 

 Bez ubytování 

Poznámky  

 

poznámka: ŽENY A MUŽI JSOU UBYTOVÁNI ODDĚLENĚ. 

Čas konzultace Vám potvrdíme. PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO UHRAZENÍ !   

Číslo účtu: účet v EUR Sdružení JDŽ Střílky 

IBAN - CZ88 2010 0000 0022 0043 8655, SWIFT (BIC) – FIOBCZPPXXX, variabilní 

symbol: 20190407, do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno 

Storno podmínky: při zrušení účasti do neděle 20. 10. vracíme 100% ceny, při pozdějším odhlášení poplatek 

nevracíme (v případě vážných důvodů lze storno poplatek snížit). 

Pozn.: U plateb provedených „na poslední chvíli” je u registrace po příjezdu nutno předložit potvrzení o podání příkazu k 

úhradě. 

Přihlášky zasílejte prosím na e-mail: programy@yoga.cz  

Děkujeme za spolupráci a těšíme se brzy naviděnou 
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