
Přihláška na konferenci ČES v Poděbradech ve dnech 24.-26.9.2010  
 
příjmení: …………………………………………….   titul: …………… 
 
jméno:  ……………………………………………. číslo legitimace: .………… 
        (členové ČES) 
adresa 
ulice:  ….…………………………………………………….…. 

PSČ místo …… ….  ………………………………………………… 

email:  ………………...........………………… telefon  ...............……...... 

číslo cestovního dokladu/OP: ……………….....……… vegetarián: ANO / NE 
chci ubytovat s:  ……………….....………  (pro stravující se) 

Přihlašuji se závazně na konferenci Českého esperantského svazu 2010 v Poděbradech 
a zavazuji se uhradit účastnický poplatek ve výši (zaškrtněte právě jednu možnost): 

základní účastnický poplatek □ 300 Kč 

zvýhodněný účastnický poplatek pro členy ČES  □ 200 Kč 

čestný člen ČES, nevidomý člen ČES, člen ČEJ □ 0 Kč 

a současně objednávám následující ubytování a stravování (zaškrtněte požadované): 

večeře v pá 24.9.   □ 80 Kč   
ubytování v pá  24.9. 

v pokoji 3lůžkovém □ 280 Kč*) 2lůžkovém □ 310 Kč 1lůžkovém □ 350 Kč 

snídaně v so  25.9.   □ 40 Kč   

oběd v so  25.9.   □ 110 Kč   

večeře v so  25.9.   □ 80 Kč   
ubytování v so  25.9. 

v pokoji 3lůžkovém □ 280 Kč*) 2lůžkovém □ 310 Kč 1lůžkovém □ 350 Kč 

snídaně v ne 26.9.   □ 40 Kč   

oběd v ne 26.9   □ 110 Kč   

členský příspěvek ČES na rok 2011   Kč   
dobrovolný příspěvek pro ČES   Kč   

Vzhledem ke státnímu svátku v úterý 28. září nabízíme účastníkům konference 
prodloužení pobytu a využití dvou volných dn ů k procházkám do okolí krásného 
lázeňského města Poděbrady a dalšímu společnému programu.  

K uvedené přihlášce na konferenci ČES Poděbrady 2010 přiobjednávám následující:  

večeře v ne  26.9.   □ 80 Kč   
ubytování v ne  26.9. 

v pokoji 3lůžkovém □ 280 Kč*) 2lůžkovém □ 310 Kč 1lůžkovém □ 350 Kč 

snídaně v po  27.9.   □ 40 Kč   

oběd v po  27.9.   □ 110 Kč   

večeře v po  27.9.   □ 80 Kč   
ubytování v po  27.9. 

v pokoji 3lůžkovém □ 280 Kč*) 2lůžkovém □ 310 Kč 1lůžkovém □ 350 Kč 

snídaně v út  28.9.   □ 40 Kč   

oběd v út 28.9   □ 110 Kč   



 
Platbu uhraďte do 20.8.2010 na účet číslo 195 230 825 / 0300 a jako variabilní symbol 
uveďte xxxxx10012, kde za xxxxx doplní členové ČES číslo legitimace (bez úvodního 
písmene kategorie) a ostatní doplní číslo popisné uvedené v adrese účastníka. 
 

 
Platba byla provedena dne …….....……… 2010 v hotovosti poštovní složenkou nebo 
bezhotovostně z účtu č.………...…………………………………………… / ……..…  
Uvedení data platby a případně čísla účtu nám umožní lépe spárovat platbu s 
přihláškou. 
 
 
V …………………………………. dne …………………… 2010 _______________ 

        podpis 
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Pavel Polnický, Na Vinici 110/10,290 01 
Poděbrady nebo e-mailem: cea.polnicky@quick.cz 
 
 
Vzhledem k rezervaci ubytování a stravování jsme nuceni účtovat v případě 
zrušení přihlášky následující storno poplatek: 
- při odhlášení do 20.8.2010 včetně    50 Kč 
- při odhlášení po 20.8.2010   100 Kč 
*) cena 280.- Kč platí pouze při obsazení celého 3lůžkového pokoje a lze ji 
garantovat pouze pokud se tři účastníci domluví předem a obsadí celý pokoj!! 
 
 
Vaše dotazy, náměty k činnosti ČES, které byste chtěli na konferenci řešit: 
 
….……………...........…………………………………...........………………… 
 
….……………...........…………………………………...........………………… 
 
….……………...........…………………………………...........………………… 
 
 
 

Závazně objednávám následující knihy, které odeberu a uhradím 
v průběhu konference v Poděbradech (seznam a ceny knih viz Starto): 
 
 
….……………...........…………………………………...........………………… 
 
 
….……………...........…………………………………...........………………… 

navýšení účastnického poplatku při platbě od 20.8.do 20.9. 2010 □ 100 Kč 

zvýšení účastnického poplatku po 20.9.2010 a při platbě na místě 
(platba na místě možná pouze při volné kapacitě) □ 200 Kč 

Celkem  k úhrad ě  Kč 


