
 



Předpokládané náklady:

2 x nocleh se snídaní a večeří + 1 x oběd, místní poplatky atp. = 1450 Kč
1 x oběd v Rakousku cca = 400 Kč
1 x podíl na dopravě (cca cena od dopravní firmy je 30 tis. na 50 míst) = 600 Kč
1 x rezerva na drobné výdaje, řidiče, průvodce a reprezentaci pro hostitele 150 Kč
Jídlo bude jako obvykle „dobré“, preferenci upřesněte na přihlašovacím formuláři.
Poskládání na pokoje dle možností hotelu a vašich preferencí – uvádějte na přihlášce do poznámky 
- jak to půjde.

Celkem cena 2600 Kč.

Případnou drobnou ztrátu uhradíme z pokladny spolku, případný přebytek tam skončí také.

Přihlášky:

Abychom mohli vše na 100% potvrdit a objednat závazně autobus, prosím, abyste vy, kteří máte 
zájem na exkurzi jet, potvrdili svůj zájem na přihlašovacím formuláři zde nejpozději do 20. 3., poté 
budeme řešit případná volná místa nabídkou dalším zájemcům. Za potvrzenou přihlášku 
považujeme úhradu ceny zájezdu. Až bude uhrazeno 50 přihlášek, další platby budou považovány 
za platby náhradníků, budeme s nimi v kontaktu. Stornopoplatky: Při odhlášení do 31. 3. 0, Kč, poté 
do odjezdu 50 % (nabídněte tedy případně své místo jinému zájemci přednostně z PSB, seznam 
náhradníků bude u tajemníka).

Pokyny pro platbu:

Na účet PSB (č. ú. 2500631545/2010) s variabilním symbolem (VS) = 1804 + IČ u právnické osoby 
nebo rodné číslo u fyzické osoby.

(Příklad: 18045509251660). Tento VS uvedete při bezhotovostní platbě ceny zájezdu. 

Přihlašovací formulář najdete zde: https://goo.gl/forms/VyorodbX9gfLBi4P2 

Na jednu přihlášku můžete přihlásit  i více osob. V tom případě uveďte na konci přihlašovacího 
formuláře celkový počet osob a jména a zálohu vypočítejte a odešlete za všechny přihlášené jednou 
částkou. Na jednu přihlášku obdržíte jeden společný daňový doklad.

Po korektním odeslání přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení a po obdržení platby Vám zhruba do 
týdne odešleme daňový doklad, opět e-mailem.

V Brně a Květné 8. 3. 2018

Za přípravný výbor zájezdu 

Milan Hron, předseda

Pro Silva Bohemica, pobočný spolek České lesnické společnosti
Brno-sever, Černá Pole, Zemědělská 810/3
spis.zn: L 28741 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 70436207, nejsme plátcem DPH
bankovní spojení: č.ú. 2500631545/2010
e-mail: tajemnik@prosilvabohemica.cz, www: http://prosilvabohemica.cz/

https://goo.gl/forms/VyorodbX9gfLBi4P2

