Českolipský klub 3. věku
Přihláška na jednodenní výlet
Jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………………………
Bydliště:

……………………………………………………………………………………………………

Datum narození:

………………… Telefon:

………………… E-mail: ……………..……

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů v souladu s Obecním nařízením o ochranně osobních údajů (GDPR)
pro účely vyúčtování dotací poskytnutých spolku CLU3V z. s. na realizaci Českolipského klubu 3. věku.
Souhlasím také s průběžnou fotodokumentací akce pro dokládání realizace, a to bez uvedení konkrétních
jmen.
Výlety se konají:

C
C
C
C
C

ČTVRTEK 24. září 2020 Frýdlant v Čechách, Hejnice
cena 250 Kč/osoba
ČTVRTEK 15. října 2020 Botanická zahrada Praha
cena 200 Kč/osoba
ČTVRTEK 19. listopadu 2020 Krkonošské betlémy
cena 200 Kč/osoba
ČTVRTEK 10. prosince 2020
Dobrovice a advent na zámku Loučeň - cena 200 Kč/os

Účastníci ve věku do 60 let hradí cenu zájezdu o 50 Kč vyšší.

Informace k jednotlivým zájezdům najdete na stránkách www.clu3v.cz nebo na facebooku CLU3V Českolipský klub 3.věku nebo vám je sdělí kolegyně osobně na vzdělávacích kurzech.
V ceně zájezdu je hrazena autobusová doprava z a do České Lípy a průvodce.
Vstupné a další výdaje si hradí účastník sám.
Podrobnosti k organizaci zájezdu budou přihlášeným sděleny v časovém předstihu.

Vyberte platbu

C Úhrada hotově
Převodem na účet č. 563 235 7369 / 0800
C

Podpis ……………………………..

Přihlášku odevzdejte prosím osobně nebo elektronicky na e-mail clu3v@seznam.cz

Těšíme se na vás!
Realizační tým CLU3V z.s.

CLU3V z.s.

IČ 07929145

clu3v@seznam.cz

Jednodenní výlety po České republice
U všech zájezdů je odjezd a příjezd z České Lípy. Nástupní místo u budovy bývalého hlavního
nádraží.
V případě zájmu se prosím přihlašujte prostřednictvím emailu: clu3v@seznam.cz, telefonicky:
704 417 980, na facebooku: Českolipský klub 3. věku nebo na kurzech.

24. září 2020
•

Frýdlant v Čechách – Frýdlant v Čechách – hrad a zámek, komentovaná prohlídka náměstí
T. G. Masaryka ve Frýdlantě, poutní kostel Navštívení Panny Marie, Libverda

15.října 2020
•

Botanická zahrada Praha – prohlídka tropického skleníku Fata Morgana, poté expozice
výroby vína vinotéky sv. Kláry

18. listopadu 2020
•

Krkonošské betlémy - prohlídka Vlastivědného muzea ve Vysokém nad Jizerou, poté
prohlídka Metelkova betlému v Jilemnici

9. prosince 2020
•

Cukrovar Dobrovice a adventní prohlídka zámku Loučeň – prohlídka cukrovaru, adventní
prohlídka zámku Loučeň

CLU3V z.s.

IČ 07929145

clu3v@seznam.cz

