
Přihláška na pobyt www.chatasous.cz ver 01/2023

poskytovatel: Základní odborová organizace Typografická Beseda při Svoboda Press s.r.o.
Sazečská 560/8, Praha 10, 108 00; IČO: 649 36 601

místo pobytu: Odborová chata Typografické Besedy, Soušská 757, DESNÁ III, 468 61
počet nocí číslo rezervace / var.symbol: Termín pobytu: den v týdnu od - do

Objednavatel:
přijímení a jméno datum narození: mobil:

1)
adresa trvalého bydliště: email:

číslo OP /PASu (nutné)

Účastníci pobytu: *(rodinným příslušníkem se rozumí pouze manžel/ka a nebo dítě člena do 25let)

příjmení a jméno datum narození: mobil:

2)

příjmení a jméno datum narození: mobil:

3)

příjmení a jméno datum narození:

4)

příjmení a jméno datum narození:

5)

příjmení a jméno datum narození:

6)

Typ ubytování
*(rodinným příslušníkem se rozumí pouze manžel/ka a nebo nezaopatřené dítě)

 uveďte čísla pokojů pro výše uvedené účastníky:
Období
Propočet ceny

dospělý (člen TB )
dospělý
dítě 2-18let (člen TB)
dítě 2-18let
dítě 0-2roky
přistýlka 
služba povlečení

cena za osobu 
 noc celkem

počet osob počet nocí

banka ČS  číslo účtu: 290002329/0800  variabilní symbol = číslo rezervace
Celková suma k zaplaceníPlatbu proveďte na účet nebo osobně v kanceláři TB

pobyt cena -  Kč            osob celkem ubyt.

Za objednavatele dne: …………….…..……………V Praze………...……………… podpis:……………………………...……………….………..
Pokud si účastník rezervuje pobyt mailem, odesláním přihlášky na (chatasous@gmail.com) se bere jako jeho souhlas a nahrazuje 
podpis.

Při platbě přes účet nám pošlete potvrzení platby na email, děkujeme.                                                                                         
Objednavatel přihlášením na akci prohlašuje, že je srozuměn s podmínkami pobytu (viz také www.chatasous.cz) a souhlasí s nimi. 
Zvláště pak podmínky možnosti uplatnění storna při zrušení pobytu a nutnosti včasné platby za ubytování/rezervaci. Zároveň se 
zavazuje seznámit s podmínkami pobytu všechny jeho účastníky.                                                     

vlastní povlečení 1 os.
objednavatel = účastník pobytu

*člen TB nebo rodinný příslušník dospělý dítě 2-18let dítě 0-2let

dospělý dítě 2-18let dítě 0-2let*člen TB nebo rodinný příslušník dospělý dítě 2-18let dítě 0-2let přistýlka

*člen TB nebo rodinný příslušník dospělý dítě 2-18let dítě 0-2let vlastní povlečení

*člen TB nebo rodinný příslušník dospělý dítě 2-18let dítě 0-2let vlastní povlečení

*člen TB nebo rodinný příslušník dospělý dítě 2-18let dítě 0-2let vlastní povlečení

vlastní povlečení

přistýlka

*člen TB nebo rodinný příslušník

přistýlka

přistýlka

vlastní povlečení

služba povlečenípro pro všechny osoby na pokoji


