Seminář s Hi-ah Park
Přihláška na seminář Léčení našich předků a nás
31.říjen – 1. listopad 2015, Praha
Taneční studio CONTEMPORARY, Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 9, Praha 2
www.contemporary.cz
Přihlašuji se na výše uvedený seminář:
Jméno:
Datum narození:
Adresa:
Tel:
E-mail:
Poplatek za seminář: € 260.Prosím pošlete / vložte platbu v plné výši na níže uvedený bankovní účet.
Závazné přihlášení
Pošlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu uvedenou níže a zaplaťte 260,- € na účet vedený v eurech v České spořitelně
uvedený níže do 1.října 2015. Platba vám zajistí místo.
Přihlášku zašlete na:
hiahparkpraha@seznam.cz
nebo
Pražská kinematéka
Baranova 40
130 00 Praha 3
Platbu zašlete / vložte:
Na účet vedený v eurech u České spořitelny: 1812460293 / 0800
IBAN: CZ79 0800 0000 0018 1246 0293 SWIF/BIC: GIBACZPX
Variabilní symbol: uveďte prosím váš datum narození
Pre účastníkov zo Slovenska: je možné zaplatiť na účet vedený u slovenskej pobočky UniCreditbank: 1061899018/1111,
prosíme ale poslať kópiu potvrdenia o platbe e-mailom (scan) alebo poštou (xerox) na vyššie uvedené adresy!
POZNÁMKA K PLATBĚ:
Dle informace z České spořitelny, jelikož se jedná o platbu na účet vedený v eurech, nejvýhodnější se jeví vložit platbu na uvedený účet
v hotovosti v eurech na jakékoliv pobočce České spořitelny, jejíž součástí je směnárna (obvykle větší pobočky). Tato operace by neměla
být zpoplatněna.
Všechny ostatní způsoby jsou zpoplatněny, a můžou být dokonce zpoplatněny poplatkem stejným jako za přeshraniční platbu!
Informujete se proto prosím raději důkladně předem ve vaší bance o nejvýhodnějším způsobu provedení platby!
Pokud požadujete fakturu, informujte nás prosím předem.

Podmínky:
Počet účastníků je omezený, proto prosím pošlete závaznou přihlášku a platbu co nejdříve. Pokud se nebudete moci na seminář dostavit,
můžete své místo postoupit někomu jinému. Pokud se v den konání semináře nedostavíte ani vy ani váš náhradník, nebude možné
uhrazenou částku vrátit zpět. Částka se nevrací ani v případě, že opustíte seminář během jeho konání. Účastník tímto potvrzuje, že se
účastní semináře na vlastní zodpovědnost. Účast na jakémkoliv cvičení během semináře je dobrovolná. Zasláním / podpisem této
přihlášky účastník potvrzuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami a nemá nárok na žádné odškodnění. Zároveň souhlasí se zpracováním
osobních údajů dle zákona 101/2000 sb.

Podpis, datum a místo

