ALBION MORAVIA s.r.o. cestovní kancelář
Milady Horákové 324/14, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Koliště 13, 602 00 Brno
TEL/FAX Jihlava: 567 214 595
info@albionmoravia.cz
WWW.JAZYKYALBION.CZ
IČ: 29306817, DIČ: CZ29306817
Bankovní spojení: Fio, družstevní záložna, č.ú. 2700214041/2010

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

ZAKÁZKA - NEVYPLŇUJTE

Osobní údaje vyplňte dle cestovního dokladu!
Přijímení: ........................................................................

Datum narození: ...........................................

Jméno:

Titul: ................................... Email: ........................................................................

..........................................................................

Národnost: .....................................

Adresa: ..........................................................................

Tel/fax: ......................................................

................................................ PSČ: .....................

Souhlasím s poskytnutím tel. čísla a emailu zahraniční škole:

Cestovní doklad (doporučujeme pas) vydal ČR:
Jste stálý klient?:

ANO

NE

ANO

NE

Mob: ..................................................
ANO

NE

Jaká země: ...................................................................................................

Kdy a kde: .........................................................................................................................................................

Fakturační údaje (v případě, že plátce není totožný s účastníkem) Jméno/ﬁrma: ...............................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................. PSČ: .......................................................
IČ: ........................................................................................ DIČ: .........................................................................................................................
Fakturu zašlete na adresu:

účastníka kurzu

plátce

jinou .................................................................................................

Název kurzu: SLUNÍČKO

Počet lekcí/týden: 20

Název školy: EMBASSY CES

Datum kurzu: SOBOTA 29.6. - SOBOTA 13.7. 2019

Počet týdnů: 2

Město: HASTINGS

Úroveň jazyka:

Beginner - Začátečník (speciální nástupní termíny)

Pre-intermediate - Mírně pokročilý

Upper-intermediate - Pokročilý

Elementary - Základní vědomosti

Intermediate - Středně pokročilý

Advaced - Velmi pokročilý

Ubytování:

Hostitelská rodina

Jednolůžkový pokoj

Stravování:

Plná penze TEPLÝ OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Dvoulůžkový pokoj Pokud cestují 2 společně

Speciální požadavky: .................................................................................................................................................................................................................
Kouříte:

Ano

Ne

Alergie / Jaké? ............................................

Diety / Jaké? ...................................................

Zajištění dopravy:
Autobus

Praha
Brno
Plzeň

Speciální požadavky: (kolo, nadměrné zavazadlo, místo apod.)
.................................................................................................................................................................................................................................................
Pojištění ALLIANZ - léčebné náklady v zahraničí + STORNO s limitem 30 tis. Kč
Služby za příplatek a speciální požadavky (extra noc, vízum, vlastní koupelna v ubytování) zajištění záleží na skutečnosti, zda je možné tyto služby zabezpečit:
………………………………………………………………………...........................................................................................................................
Kde jste se o nás dozvěděli:
VELETRH
INTERNET
TISK
ROZHLAS
DOPORUČENÍ
JINDE................
Právní vztah mezi ALBION MORAVIA s.r.o. - (dále jen ALBION) a zákazníkem při sjednávání a čerpání služeb na jazykový kurz se řídí přihláškou,
vysvětlivkami a všeobecnými podmínkami. V případech zde neobsažených se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. Součástí přihlášky jsou
vysvětlivky - Jak vyplnit správně přihlášku.
Odesláním této přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zásad a podmínek o ochraně osobních údajů GDPR.
Více na www.jazykyalbion.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju
V ................................................................

dne .................................................................

.......................................................................................
podpis klienta (do 18 let - zákonného zástupce)
Výše uvedené údaje budou použity jen pro účely zajištění studijního pobytu v zahraničí a případné marketingové účely CK ALBION MORAVIA s.r.o.

WWW.JAZYKYALBION.CZ

