Záväzná prihláška
na floristický kurz SBS a ČBS v Trebišove, 5.–11. júla 2009
(vyplňte paličkovým písmom)

Meno a priezvisko, tituly: ..............................................................................................................
Adresa, vrátane PSČ: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................. Tel.: ............................................
Mám záujem o ubytovanie v dňoch (zakrúžkujte):
5./6. 7.

6./7. 7.

7./8. 7.

8./9. 7.

9./10. 7.

10./11. 7.

Ubytovanie chcem zaistiť v (zakrúžkujte):
A) v internáte Strednej odbornej školy; 2- a 3-posteľové izby; bunkový systém s WC a umývadlom, spoločné sprchy na poschodí (cena 7 €/noc; max. 150 osôb)
B) vo vojenskej ubytovni (hotelový typ, vyšší štandard, 1- a 2-posteľové izby s chladničkou, WC
a sprchou, bez možnosti prístelky; cena 13,94 € až 17,09 € podľa vybavenia izby; max. 50 osôb)
V prípade nedostatku miesta vo zvolenej ubytovni (zakrúžkujte):
X) súhlasím s ubytovaním na druhom type ubytovania
Y) ubytovanie si zabezpečím sám/sama
Z) ruším prihlášku na FK 2009
Na izbe chcem bývať s: ..................................................................................................................
(vypĺňať iba pri konkrétnom záujme a zhodne tí, čo chcú bývať spolu)
V prípade dostatočného záujmu budú podávané večere (polievka + hlavné jedlo). Cena za
večere bude určená podľa aktuálnych cien potravín, max. však 4 € za 1 večeru.
Objednávam si večere v dňoch (zakrúžkujte typ a dni):
mäsité
bezmäsé
6. 7.

7. 7.

8. 7.

9. 7.

10. 7.

Dátum a podpis: ..............................................................................................................
Prihlášku (podpísanú, s označenými požiadavkami) zašlite na adresu:
RNDr. Ema Gojdičová, Štátna ochrana prírody SR, RCOP Prešov, Hlavná 93, 08001 Prešov,
email: ema.gojdicova@sopsr.sk; tf.: + 421 51 7732713;
(účastníci z ČR) na sekretariát ČBS: Mgr. Romana Štěpánková, ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2;
e-mail: botspol@natur.cuni.cz
Akceptujú sa len papierové prihlášky zaslané poštou, prednosť majú skôr prihlásení.
Prihlášky zasielajte najneskôr do 7. 5. 2009.
Účastnícky poplatok: pre členov SBS a ČBS a pre študentov: 15 €; pre nečlenov 20 €.
Organizačný výbor floristického kurzu: Doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., (PrírF UPJŠ, Košice);
RNDr. Ema Gojdičová, (ŠOP SR, Prešov); RNDr. Andrea Plačková a Ing. Jozef Pist, (ObÚŽP,
Trebišov); Ing. Marcel Suško a Miloš Balla, (S-CHKO Latorica, Trebišov).

