PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
NA KOLE DĚTEM Podorlickem 28.-29.4.2018
jméno:

číslo
registrovaného
účastníka:

příjmení:

vyplní organizátor

adresa:
email:
číslo OP vyplňují pouze zájemci o ubytování

telefon:
datum narození:

číslo OP:

Závazně objednávám účast na cyklotour Na kole dětem Podorlickem, v níže uvedeném typu registrace. V případě mé neúčasti jsem srozuměn s
výší storno poplatku dle typu registrace.
Registrační poplatek uhradím nejpozději do 20.4.2018 na zakládě vystavené faktury.
datum (a případně podpis):

TYP REGISTRACE: zaškrtněte jeden zvolený typ registrace (stačí kliknout na symbol)
v rámci registračního poplatku zajištěno:

cena/osobu

storno poplatek

TYP 1 - KOMPLETNÍ
komfort

účast oba dny trasy cyklotour s ubytováním
1x ubytování se snídaní (So/Ne),
28.-29.4.2018 2x oběd (So, Ne), 1x večeře (So)
1x společná vstupenka zámky (So, Ne)
doprava zavazadel na ubytování (start - ubytování -cíl)

1 500 Kč

700 Kč

TYP 2 - KOMPLETNÍ
standard

účast oba dny trasy cyklotour bez ubytování
28.-29.4.2018 2x oběd (So, Ne), 1x večeře (So)
1x společná vstupenka zámky komplet (So, Ne)

850 Kč

450 Kč

TYP 3 - KOMPLETNÍ
úsporná

28.-29.4.2018

500 Kč

200 Kč

typ

datum

1x společná vstupenka na prohlídku zámků v rámci tour
(So, Ne)

TYP 4 - ČÁSTEČNÁ
1.DEN
komfort

účast 1. den cyklotour s ubytováním
1x ubytování se snídaní (So/Ne)
28.04.2018 1x oběd (So), 1x večeře (So)
1x společná vstupenka zámky částečná (So)
doprava zavazadel (start-ubytování-cíl)

1 250 Kč

600 Kč

TYP 5 - ČÁSTEČNÁ
1.DEN
standard

účast 1. den cyklotour bez ubytování
28.04.2018 1x oběd (So), 1x večeře (So)
1x společná vstupenka zámky částečná (So)

600 Kč

300 Kč

TYP 6 - ČÁSTEČNÁ
2.DEN
standard

účast 2. den cyklotour bez ubytování
29.04.2018 1x oběd (Ne)
1x společná vstupenka zámky částečná (Ne)

250 Kč

150 Kč

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Základní informace
Ubytování: Hotel Havel v Rychnově nad Kněžnou - nocleh ze So/Ne se snídaní
Stravování: formou jednotného menu, pitný režim během dne (So - oběd v areálu Nového zámku v Kostelci n.O., večeře v restauraci Penzionu
Vyhlídka Merklovice-Vamberk, Ne - oběd v Motelu Skalka Podbřezí)
Společná vstupenka zámky: vstupy na zámky po trase tour (zkrácené prohlídky interiéry zámků s výkladem toho nejzajímavějšího - Častolovice,
Kostelec n.O., Doudleby n.O., Kostelec n.O., Potštejn, Rychnov n.Kn., Kvasiny, Opočno)
Doprava zavazadel: pro účastníky s typem registrace s ubytováním zajištěna doprava zavazadel z místa startu na ubytování a z ubytování do
místa cíle tour (Hradec Králové - Rychnov n.Kn. - Hradec Králové).

Registrovaní účastníci nahlásí svou účast v místě startů organizačnímu týmu DS Orlické hory a Podorlicko.
Prezence registrovaných účastníků bude probíhat v čase 8.00 - 8.50 hod - v So: Hradec Králové (parkoviště Orlice
shopping park), v Ne: Rychnov n.Kn. (náměstí). Při prezenci obdržíte kupony k zajištěným službám dle typu
registrace (viz přihláška). Kupony jsou zajištěny pouze pro registrované účastníky!
Vyplněnou přihlášku zašlete na: info@dsohp.cz, následně Vám bude zaslána faktura k úhradě registračního poplatku.
Více informací na tel: 725 921 969 nebo 774 125 014 či info@dsohp.cz ( organizační tým DS Orlické hory a Podorlicko ).

