Česká asociace
SPORT PRO VŠECHNY
KOMISE SENIORŮ MR ČASPV vás zve na

REKONDIČNÍ POBYT PRO SENIORY
v Lázních Libverda
23. - 28. června 2019
Lázeňský rekondiční pobyt obsahuje:
lázeňské procedury, vstup do vnitřního bazénu, divadelní představení a dopravu na něj,
pěší výlety, exkurze a další společenský a sportovní program.
Ubytování:

v lázeňském hotelu Nový Dům 3*- STANDARD, komfortní dvoulůžkové pokoje.
Wi-Fi připojení zdarma v pokojích a v celém areálu. Velikost pokoje ca. 22 m2 - světlé
pokoje s balkónem a výhledem do lázeňského parku - prostorné koupelny se sprchou
- TV-SAT. Bezplatný vstup do Fitness centra v Hotelu Nový Dům s krásným výhledem
na Jizerské hory.

POBYTOVÝ BALÍČEK SENIOR 60+
V balíčku jsou zahrnuty následující služby (pro osobu):
▪ 5x ubytování v komfortním pokoji ▪ 5x snídaně formou bufetu nebo kontinentální (dle nabídky šéfkuchaře)
▪ 5x večeře formou bufetu (bez nápojů) ▪ 1x káva a zákusek dle denní nabídky (Po-Ne, mezi 15:00 – 17:00
hod) ▪ 1x vstupní lékařská konzultace ▪ 10 procedur za pobyt (dle konzultace lékaře a jeho návrhu) ▪ 3x
denně pitná kúra ▪ Denně bezplatný vstup do Fitness centra s výhledem na Jizerské hor ▪
Cena:

6 600 Kč členové ČASPV, 8 600 Kč ostatní
V ceně je ubytování, polopenze, balíček procedur, cvičení a další program

Úhrada pobytu:

celou částku uhraďte nejpozději do 10. 5. 2019, nově přihlášení obratem
na číslo účtu 53437011/0100, variabilní symbol 200 904 19
Do zprávy pro příjemce napište, prosím, své jméno – děkujeme.

Lázeňský poplatek: ve výši 15 Kč/osobu/noc zaplatí každý účastník ve věku 18-70 let při příjezdu
na recepci. Osoby ve věku 70+ poplatek neplatí
Závazné přihlášky zasílejte: přihlašování prodlouženo do 30. 5. 2019 s následným ověřením volného
místa – prostřednictvím http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
nebo e-mailem na adresu: mothejzikova@caspv.cz
nebo poštou: ČASPV, Ohradské nám. 1628/7,
155 00 Praha 5 – Stodůlky
Podrobné pokyny:

k pobytu obdržíte do 31. května 2019

Informace o hotelu: najdete na internetových stránkách www.lazne-libverda.cz/cz/hotely/6-HotelNov%C3%BD-D%C5%AFm

Milada Němčíková
vedoucí komise seniorů

Hana Ježková
organizátorka akce

Radka Mothejzíková
metodička +420 777 031 450

Přihláška na Rekondiční pobyt pro seniory Lázně Libverda, 23. – 28. 6. 2019
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa včetně PSČ:

Telefon:

E-mail:

člen ČASPV: ANO/ NE

Poznámka: ČASPV provádí kontrolu členství
dle nejnovější statistiky

Kraj/region/odbor:

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 30. 5. 2019

STORNO PODMÍNKY - ZRUŠENÍ AKCE:
1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit.
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným
účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením.
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data zrušení
akce.
Stornování Služeb je možné pouze dle níže uvedených podmínek:
V případě stornování služeb:
Více než 61 dní před akcí Nebudou účtovány žádné storno poplatky
60 - 30 dní před akcí 50% všech rezervovaných služeb budou účtovány
29 – 15 dní před akcí 80% všech rezervovaných služeb budou účtovány
14 a méně dní před akcí 100% všech rezervovaných služeb budou účtovány
V případě nedojezdu (No-show) nebo předčasném odjezdu bude účtována 100% smluvní pokuta.

