
27. - 29. august
Dištriktuálne dni 2010
VD ECAV na Slovensku
Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši | Liptov Aréna - Liptovský Mikuláš

kvalitné duchovné slovo
program pre dospelých, 

mládež aj deti
vzdelávacie semináre

večerné diskusie
športové podujatia 

turnaj o pohár biskupa VD
ľudové remeslá

nočné projekcie filmov
koncerty

spoločné nedeľné bohoslužby
opera

vyhodnotenie súťaže -  
„môj život viery“

&
&
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Meno:      Priezvisko:

Adresa (ulica a číslo):

Mesto:         Smerové číslo:

Číslo OP:        Seniorát:

E-mailová adresa:     

Telefón (mobil):           Vek:

Som spoluorganizátor podujatia: o      Som účastník podujatia: o

Mám záujem zúčastniť sa nasledujúceho turnaja:

Futbal o      Volejbal o      Stolný tenis o      Žiaden o

Na svoje meno prihlasujem rodinných príslušníkov mladších ako 15 rokov: Nie o    Áno o

Meno a priezvisko (1. dieťa):         Vek:

Meno a priezvisko (2. dieťa):         Vek:

Meno a priezvisko (3. dieťa):         Vek:

Objednávam si nocľah v tieto noci:       Piatok o      Sobota o

Pre uvedených rod. príslušníkov mladších ako 15 rokov požadujem lôžka v počte:

Objednávam si stravu:  Pi večera o So raňajky o obed o večera o Ne raňajky o

Deťom objednávam stravu:   polovičná porcia o      cela porcia o      bez stravy o

Účast. poplatok uhradím:   prevodom na účet organizátora o      pošt. poukážkou o

Výška účastníckeho poplatku:*       ,- €. (Čiastku je nutné uhradiť do 10. augusta 2010)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov:       Áno o      Nie o

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Vyplnený formulár zašlite na adresu: Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku, P. O. Box 119, 080 01 

Prešov. Prihlásiť sa na podujatie môžete okrem tohto formulára aj elektronicky na adrese www.vy

chodnydistrikt.sk. Prihláška nadobúda platnosť až uhradením účastníckeho poplatku.

*Ako si vypočítate účastnícky poplatok?
Súčtom registračného poplatku, ubytova-
cieho poplatku a stravy registrovanej osoby 
a rodinných príslušníkov uvedených v registrač-
nom formulári. Registračný poplatok - 3,30 
€. Cena ubytovania: 1 noc - 7,00 € | 2 noci - 
11,00 €. Cena stravy - celá porcia: Pi večera 
- 3,00 € | So raňajky - 1,20 € | So obed - 2,50 € 
| So večera - 2,20 € | Ne raňajky - 1,80 €. Cena 
stravy - polovičná porcia: Pi večera- 1,50 € | 
So raňajky - 0,60 € | So obed - 1,70 € | So veče-
ra - 1,10 € | Ne raňajky - 0,90 €. (Príklad výšky 
účastníckeho poplatku: celý pobyt dospelej osoby 
s nocľahom a stravou - 25 € | celý pobyt dospelej 
osoby bez ubyt. a stravy - 3,30 €.) V prípade 
platby bankovým prevodom poukážte fi-
nančný obnos na číslo účtu: 96293513/0900, 
variabilný symbol: 9003, správa pre prijímateľa : 
priezvisko meno + počet osôb. V prípade plat-
by poštovou poukážkou použijte poukážku 
typu S. Uveďte do nej hore uvedené číslo účtu, 
variabilný symbol a správu pre prijímateľa.

Registračný poplatok sa nevzťahuje na účastní-
kov nedeľného programu.


