
PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ RODINNÝ LYŽAŘSKÝ POBYT NA BÍLÉ 2023 

Pořadatel: VO Neptun Znojmo z.s., U Obří hlavy 7, 669 02, Znojmo 

Hlavní vedoucí:  David Gros  Petra Grosová 

Kontakt:  722 937 756  721 153 867 

E-mail: david.gros@vodaci.org,  petra.grosova@vodaci.org 

 Místo konání: Bílá v Beskydech, Lískovecká 2089, Frýdek Místek  

 Termín konání: 29. 1. – 4. 2. 2023 

 Cena:  

 dospělí a děti starší 10 let 9100 Kč 

 děti mladší 10 let 8500 Kč 

 Pro všechny členy oddílu se zaplaceným registračním poplatkem na rok 2023 je cena o 200,- Kč nižší. Tedy:  

 dospělí a děti starší 10 let 8900,- Kč 

 děti mladší 10 let 8300,- Kč 

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

Jméno a příjmení 1. dítěte:................................................... Datum narození:………..…………skipas:* ANO/NE 

Jméno a příjmení 2. dítěte:................................................. Datum narození:……………………..skipas: ANO/NE  

Jméno a příjmení 3. dítěte:..................................................Datum narození:……………………..skipas: ANO/NE 

Jméno a příjmení 4. dítěte:..................................................Datum narození:……………………..skipas: ANO/NE 

Jméno a příjmení rodiče:.................................................... Datum narození:……………………..skipas: ANO/NE 

Jméno a příjmení rodiče:.................................................... Datum narození:……………………..skipas: ANO/NE 

Tel………………………………………… 

E-mail:……………………………… …… 

Zdrav.pojišťovna:……………………..... 

*uveďte ANO, pokud pro přihlášenou osobu požadujete koupi skipasu. (Skipas potřebují všichni, kteří se chtějí 

účastnit výuky lyžování – i ti nejmenší) Pokud přihlášená osoba skipas nepožaduje, uveďte NE, cena za skipas 

pak bude odečtena při doplatku hor.  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ZÁLOHA: 2000 Kč na osobu 

Datum odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy:  30. 11. 2022 

Datum zaplacení doplatku:  20. 1. 2023 

mailto:david.gros@vodaci.org
mailto:petra.grosova@vodaci.org


Platba zálohy i doplatku je možná pouze bankovním převodem. Bankovní spojení je 2400870178/2010, Fio 

banka, jako variabilní symbol použijte číslo 2301 a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a kolik členů 

pojede (např. Novákovi 4x). 

 

U svého dítěte……………………………………………… upozorňuji na alergie ….……………………, 

užívání léků ………………….……………….. 

jiné 

……………………………………………………………………………………………………………….………  

 

U svého dítěte……………………………………………… upozorňuji na  alergie ….……………………, 

užívání léků ………………….……………….. 

jiné 

……………………………………………………………………………………………………………….………  

U svého dítěte……………………………………………… upozorňuji na  alergie ….……………………, 

užívání léků ………………….……………….. 

jiné 

……………………………………………………………………………………………………………….………  

U svého dítěte……………………………………………… upozorňuji na  alergie ….……………………, 

užívání léků ………………….……………….. 

jiné 

……………………………………………………………………………………………………………….………  

________________________________________________________________________________________ 

Informace o zpracování osobních údajů: potvrzuji správnost výše uvedených údajů a beru na vědomí informace 

o zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů je Vodácký oddíl Neptun Znojmo, U Obří hlavy 7, který 

zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s evropským nařízením (EU)  o ochraně osobních údajů (GDPR) za 

účelem organizace uvedeného pobytu a to na základě právního titulu pro splnění smlouvy. Více o zpracování 

osobních údajů na www.centrumvodarna.cz.    

 

Ve Znojmě  Dne  

 

   _____________________________ 

   podpis zákonného zástupce dítěte 


