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Internacia Esperanto-Konferenco 2012-07-14/20 
Vložka platná jen pro členy Českého esperantského svazu! 

 
Ve spolupráci s Českým esperantským svazem poskytujeme slevu 
pro členy ČES takto: 
 
Účastnický poplatek: 250 Kč (po 30.4. pak 350 Kč) 
Zahrnuje výdaje spojené s organizací konference. Nezahrnuje ubyto-
vání, stravu, ani žádné pojištění. Účastnický poplatek je nevratný. 

Možnost ubytování a stravy: 

Mimosvitavští účastníci budou ubytováni v Domově mládeže 
(DM). Cena ubytování v třílůžkovém pokoji je 220 Kč/osobu a noc, 
ve dvoulůžkovém pokoji 260 Kč/osobu a noc. Ubytování je bez 
snídaně, avšak k dispozici jsou společné kuchyňky. 

Pro náročnější je možnost ubytování v hotelu Garni, kde cena včet-
ně snídaně je 490 Kč/osobu a den, při obsazení pokoje jednou 
osobou 790 Kč/den. Účastníci ubytovaní v hotelu Garni budou mít 
volný vstup na letní koupaliště i do krytého bazénu. Počet míst 
v hotelu není velký, zájemci nechť přihlášku neoddalují. 

Strava: Je možné se přihlásit k společnému stravování v nekuřácké 
restauraci Sklípek (obědy a večeře), avšak jen do vyčerpání kapacity 
restaurace, proto zatím neplaťte, potřebujeme jenom znát váš zájem. 
Cena jednoho hlavního jídla (oběd, večeře) je 87 Kč. 

Po vyplnění zašlete přihlášku na adresu:  

Petr Chrdle, Anglická 878, 25229 Dobřichovice, nebo e-mailem na 
chrdle@kava-pech.cz. 



Přihláška 
na mezinárodní konferenci OSIEK 

ve Svitavách, 14. – 20. 7. 2012 
(platná jenom pro členy ČES) 

 
Příjmení............................... Jméno ...................................... 
 
Adresa ................................................................................... 
 
Tel. ............................... E-mail: .................@...................... 
 
Objednávám si ubytování  v DM / v hotelu Garni 
 v .......lůžkovém pokoji s ............................................ 
 od ...................... do ................... 
Mám zájem o společné stravování   ano / ne 
 Pokud ano: jsem vegetarián  ano / ne 
 
Platím současně: Účastnický poplatek .................... 
   Nocleh   .................... 
   Celkem   .................... 
 
Platbu poukažte na účet č. 555444051/0100  
variabilní symbol 120714, konstantní symbol 0308. 
Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu:  
Petr Chrdle, Anglická 878, 25229 Dobřichovice,  
nebo e-mailem na chrdle@kava-pech.cz 
 
Sdělení pro organizátory: 
 
 
 
 
Datum:.......................  Podpis:........................  
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