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Přihláška na konferenci ČES (Krom ěříž 13.-15.10.2017) 
Přihlášku vyplňte a zašlete e-mailem na adresu vratislav.hirs@esperanto.cz nebo 
poštou na adresu pokladníka Ing. Vratislav Hirš, Ruprechtov 117, 683 04 Ruprechtov nebo  
úplně nejlépe - vyplňte elektronický formulář na adrese http://esperanto.cz/aligxilo2017 
 

Doporu čení:  Po vyplňovacích polích se pohybujte klávesou TAB. Tak žádné políčko nepřehlédnete. 
 

jméno a p říjmení  účastníka (příp. včetně titulů - tak bude na jmenovce účastníka sjezdu) 

 
adresa: 

ulice    
 

PSČ  a místo  
 

e-mail   telefon  
 

variabilní symbol platby  – číslo průkazu člena ČES, popř. ČEJ či SKEF (pro ověření 

nárokovaného zvýhodnění), nečlenové napište 5 číslic, kde první nebude „0“  
 

Číslo pasu vyplní jen ubytovaný zahraniční účastník              
 

Označení u čtvere čků křížkem (nastavíte /zrušíte  mezerníkem) znamená výb ěr.  
Zakroužkování (p ři ručním vypl ňování) okolo čtvere čku ruší (chybný) výb ěr. 

 
 

Přihlašuji se na akci Českého esperantského svazu v Krom ěříži, objednávám a zavazuji 
se uhradit následující. (Přihláška je platná až po zaplacení.) 

Základní účastnický poplatek 350 Kč  

Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy ČES, ČEJ, SKEF 
 přihlášené po 15.9.2017  250 Kč  

Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy ČES, ČEJ, SKEF 
 kteří se přihlásili a zaplatili nejpozd ěji 15.9.2017  150 Kč  

Čestný člen ČES, nevidomý člen ČES, člen výboru ČES, místní 
organizátor, správce Libroserva 0 Kč  

Jako mládežník do 26 let uplatňuji slevu 50 %  
z účastnického poplatku (nárok na slevu prokáži při prezenci) 

  

 

Adresa ubytování : Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž 767 01 
Je to 1200m od nádraží: https://mapy.cz/s/1Nd5R 

 
Nástup možný od 16:00 v pátek. Pokoje max. 3-4 lůžka se spol. koupelnou a WC na chodbě. 
Ubytování v prvním (případně druhém) patře bez výtahu. Jídelna, sál a učebna jsou také 
v prvním patře. Vyklizení pokojů v neděli do 14:00.  
Nelze zajistit druhé (=vegetariánské menu) v jídeln ě gymnázia. 
  
Objednávám zvýhodn ěný kompletní balí ček: 

2 noclehy v (max.) 3-4-lůžkovém pokoji 
a stravování od páteční večeře do nedělního oběda 800 Kč  

2 noclehy v samostatném pokoji 
 a stravování od páteční večeře do nedělního oběda 

1000 Kč  

2 noclehy a stravování od páteční večeře do nedělního oběda  
(pouze pro členy výboru a výborem určené pomocníky) 240 Kč  
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Objednávám jen jednotlivé ubytovací a stravovací služby : 
Pozn.: Rozhodně nevyplňujte, pokud již máte objednaný zvýhodněný kompletní balíček výše. 

večeře – pátek 70 Kč  

nocleh z pátku na sobotu na společném pokoji  250 Kč  

nocleh z pátku na sobotu na samostatném pokoji 350 Kč  

 

snídaně - sobota 45 Kč   

oběd - sobota 90 Kč  

večeře - sobota 70 Kč  

nocleh ze soboty na neděli na společném pokoji 250 Kč  

nocleh ze soboty na neděli na samostatném pokoji 350 Kč  

 

snídaně - neděle 45 Kč  

oběd - neděle 90 Kč  

 
 
 
 

prosím ubytovat s: (vepište jméno osoby – platí, jen pokud je požadavek vzájemný) 

 

Nebude-li spolubydlící uveden, rozdělíme přihlášené do pokojů dle pohlaví a věku! 
 
 

členský příspěvek ČES na rok 2018   Kč 

případný dobrovolný příspěvek pro ČES    Kč 

příplatek za přihlášku a/či platbu po 30.9.2017 100 Kč  

za platbu na místě (Přihlášky na místě jsou však bez záruky!)  100 Kč  

 

Upřesnění pro případ společné platby: 

Za mne platí   částku viz „Zaplatím tedy celkem“ níže 

Já platím za   ještě i částku   Kč 
 

Zaplatím tedy celkem   …………………….. 
 

Úhradu prove ďte na účet ČES: 
Fio banka, číslo účtu 2800186228 / 2010 
Jako variabilní symbol  uveďte číslo svého průkazu člena či čísla, 
které jste na vyhrazené místo pro číslo průkazu člena (jako nečlen   
- právě jen pro tento účel) uvedl(a)! 

 

 Kč 
(kontrolu či přepočet 
provede pokladník ČES, 
který přihlášku také 
obratem potvrdí - jedině 
však - na uvedenou 
emailovou adresu) 

 
V případě odhlášení se se účastnický poplatek nevrací! Odhlášení po 30.9.2017 budeme řešit 
individuálně a poplatky zahrnou i již nezrušitelné služby. 
 

V  dne  .2017     ................................................... 
                                                                                               podpis (pro přihlášky poštou) 


