
  
 

Otočte, prosím, na druhou stranu 

 

P Ř I H L Á Š K A  - AVP  
 

 

Termín: 
 

Místo pobytu: 
 

22. 4. – 24. 4. 2022 Hotel Podlesí 
  

  

Účastníci: 

1. Příjmení a jméno účastníka:……………………………..………………...……………………                           

Datum narození …………………….…………  

2. Příjmení a jméno účastníka:…………………………………..…………...……………………                           

Datum narození …………………….…………  

3. Příjmení a jméno účastníka:………………………..…………………...………………………                           

Datum narození …………………….…………  

4. Příjmení a jméno účastníka:………………………..………………………...…………………                           

Datum narození …………………….…………  

5. Příjmení a jméno účastníka:………………………..………………...…………………………                           

Datum narození …………………….…………  

Z výše uvedených účastníků se vzdělávacího programu zúčastní: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
Z výše uvedených dětí se aktivizačního programu zúčastní: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
________________________________________________________________________________

Adresa:  

Ulice: ………………………………………………………………….Číslo popisné:…….………… 

Obec (město):…………………………………………………………PSČ:………….……………... 

(v případě odlišné adresy musí být vyplněna samostatná přihláška) 

Kontakty: 

Telefon domů/ mobil:……………………………………………………………………..…………... 

E-mail:…………………………….…………………..………………………………………………. 



 

 

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou data uvedené na přihlášce využívány 

pouze pro potřeby organizace NA DLANI, o.p.s. Tyto údaje a data nebudou poskytnuty třetím 

osobám. 

 

 

Potvrzujeme svým podpisem,  

1. že jsme obeznámeni s aktuálními smluvními podmínkami organizace NA DLANI, o.p.s. 

rozumíme jim a v plném rozsahu je přijímáme. 

2. že jsme obeznámeni s celkovou cenou pobytu, rozumíme jí a v plném rozsahu ji přijímáme. 

3. že souhlasíme se zpracováním osobních údajů. 

4. že souhlasíme se zveřejněním fotografií z pobytu na webových stránkách a propagačních 

materiálech. 

 

 

 

 

 

Podpis jednoho z účastníků /plnoletého/:………………………………………..………..…… 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________             

NA DLANI, o.p.s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín,  

Tel. 731 918 258, e-mail: pestouni@nadlani.net  

mailto:pestouni@nadlani.net


 

PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY 

 

Pro organizační zajištění (objednání) potvrzuji, že se během víkendového pobytu zúčastním: 

 

1. Prohlídka pohádkové vesničky Podlesíčko – individuálně během víkendu 

(orientační cena 140 – 180,- Kč dospělý + 80 – 110,- Kč dítě)  

Cena NENÍ zahrnuta v ceně aktivizačně vzdělávacího pobytu. 

 

ANO   počet dospělých  _____    NE 

  počet dětí   _____ 

 

 

2. Prohlídka Pekla Čertovina – sobota odpoledne (program pro dospělé s dětmi) – zahrnuje 

prohlídku pekla se zábavným programem, kterou provází banda čertů, prohlídka pražírny kávy 

a kavárny, kino s pohádkou Zdeňka Trošky - Čertoviny 

Cena JE zahrnuta v ceně aktivizačně vzdělávacího pobytu (v rámci pobytu je zahrnuta pouze jedna 

cena, a to buď v pátek večer pro dospělé anebo v sobotu odpoledne pro dospělé s dětmi). 

 

ANO   počet dospělých  _____    NE 

  počet dětí   _____ 

 

 

3. Večer plný obžerství v Pekle Čertovina – pátek večer (program pouze pro dospělé) – zahrnuje 

prohlídku pekla, s programem Lucifer se žení (hodinový program v pekelném labyrintu s čerty 

a čerticemi), poté následuje bohatý raut formou obžerství, čertovská tombola, po celou dobu hudba 

(živá nebo disco), přítomnost čertů. 

Cena JE zahrnuta v ceně aktivizačně vzdělávacího pobytu (v rámci pobytu je zahrnuta pouze jedna 

cena, a to buď v pátek večer pro dospělé anebo v sobotu odpoledne pro dospělé s dětmi).  

Po dobu pobytu dospělých „na pekelném pátečním večeru“ bude zajištěn program pro děti 

v Hotelu Podlesí. 

 

ANO   počet dospělých  _____    NE 

   

 

 

 

Podpis jednoho z účastníků /plnoletého/:………………………………………..………..…… 

 


