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Přihláška 
ŽENY A POLITIKA: PŘIPRAVME SE NA KOMUNÁLNÍ VOLBY VČAS 
26.-27. květen 2017, Hotel EURO Pardubice 
 
 

Jméno 

Příjmení 

Zaměstnání 

Politická strana                         ANO / NE 
 
Která? 

Adresa bydliště (vč. PSČ) 

Telefon/ Mobil 

E-mail 

Poznámka 
 
 
 
 
Vegetariánská strava            ANO / NE             
 

Přihlášku včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu pošlete, prosím, e-mailem  
na buchtikova@cevro.cz nebo poštou na adresu CEVRO, z.s. 
 
Kapacita semináře je omezená, proto doporučujeme poslat přihlášku co nejdříve, nejpozději však  
do 30. dubna 2017. 
 
 
Vratná záloha za osobu činí: 1.000 Kč    
Bude vrácena v hotovosti při příjezdu na seminář. 

 
Svým podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby CEVRO, z.s.  
a se Všeobecnými podmínkami (viz další stranu). 
 
 
 
 
Datum ………………………………………………… Podpis …………………………………………………………. 
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Všeobecné podmínky 

ŽENY A POLITIKA: PŘIPRAVME SE NA KOMUNÁLNÍ VOLBY VČAS  
26.-27. květen 2017, Hotel EURO Pardubice 

Jak se zaregistrovat 

1. Vyplňte prosím přihlášku a společně se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem ji 
zašlete e-mailem na buchtikova@cevro.cz nebo poštou na adresu CEVRO, z.s. 

2. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2017. 
3. Kapacita semináře je omezená, proto doporučujeme podat přihlášku co nejdříve. 
4. Po přijetí Vaší přihlášky Vás budeme informovat o případném zařazení do semináře a zároveň 

Vám zašleme registraci a variabilní symbol pro uhrazení vratné zálohy. 
5. Registrace účastníků se stává platnou až v okamžiku obdržení platby.  
6. Po obdržení Vaší platby dostanete ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ Vaší registrace e-mailem (na vyžádání 

Vám zašleme daňový doklad).  

Organizátoři akce hradí 

1. Ubytování v pokojích 2/1 
2. Stravování – coffee break, večeře, snídaně, coffee break, oběd 
3. Lektory a studijní materiály 
4. Certifikát o absolvování semináře 

Organizátoři akce nehradí 

1. Příplatek za jednolůžkový pokoj 
2. Nápoje  
3. Dopravu 
4. Ostatní hotelové služby 

Ubytování 

1. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. 
2. V případě zájmu je možné zajistit ubytování v jednolůžkovém pokoji za poplatek 500 Kč, splatný 
společně s vratnou zálohou. Zájem o jednolůžkový pokoj uveďte do přihlášky. Množství 
jednolůžkových pokojů je omezené. 
3. V případě zájmu o ubytování s konkrétní účastnicí, uveďte prosím tuto informaci do přihlášky. 
4. U hotelu je zajištěno parkování zdarma. 

Storno podmínky 

 
Účastnice mohou zrušit registraci pouze písemně na adresu CEVRO nebo e-mailem. 
Při zrušení registrace bude účtován stornopoplatek:  
po 12. 5. 2017  -    50 % ze zálohy 
po 19. 5. 2017  -  100 % ze zálohy 
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