Klub sběratelů baleného cukru vás zve na

XV. Mezinárodní výměnný den
ve dnech 16. – 17. června 2012
v jídelně Základní školy TGM a MŠ
Čelakovského 24, Písek
GPS: 49°18'36.367"N, 14°8'26.005"E
Program
Sobota 16. června 2012:
09:00 – 11:00 Prezence účastníků
11:00 – 15:00 Výměnný den
16:00 Prohlídka města Písku s průvodcem
19:00 Společná večeře v restauraci U Reinerů
Neděle 17. června 2012 dopoledne návštěva hradu Zvíkov, doprava vlastní, vstupné hradí každý sám.
Platby:
Stůl pro výměnu: člen KSBC 250,- Kč/osobu, nečlen KSBC 350,- Kč/osobu, doprovod 100,- Kč/osobu.
Cena zahrnuje i občerstvení při výměně (bagety, nealko nápoje, káva). Společná večeře: (účast dobrovolná): 250,-Kč/osobu. Prohlídka města: cena bude ještě upřesněna.
Upozornění: Pro účastníky nabízející materiál k výměně je objednávka stolu povinná. Vzhledem
k tomu, že se může do doby konání změnit bankovní spojení klubu, budou všechny platby přijímány
pouze v hotovosti u prezence.
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám, bohatý seznam ubytovacích zařízení viz

http://www.icpisek.cz/php/katalog/uby/select.php?kmoid=72&typ=&poloha=&nekur=&cena=&jazvyb=&ac
tion=send&lang=cz . Doporučujeme hotel BULY http://www.icpisek.cz/docs/cz/uby35.xml , kde bude rezervována určitá kapacita na heslo „KSBC-burza“.
Přihlášky zasílejte nejlépe v elektronické podobě, formulář najdete na www.ksbc.cz . Lze je zaslat i poštou
na adresu Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266, 143 00 Praha 412, tel 607 627 756, e-mail aj.kolin (na) seznam.cz.
Uzávěrka přihlášek je v pátek 25. května 2012. Po tomto datu se zvyšuje poplatek za stůl o 100,- Kč a
neručíme za přijetí přihlášek a za zajištění stolu pro výměnu. Podrobné informace budou vystaveny na
www.ksbc.cz a obdržíte je osobně cca 10 dní před konáním akce poštou (přednostně elektronickou).
Za pořadatele: Jaroslav Kolín

PŘIHLÁŠKA
na XV. Mezinárodní výměnný den KSBC ve dnech 16. a 17. června 2012 v Písku
Příjmení: _________________________ Jméno: _____________________ Člen KSBC: ANO/NE
Adresa: ____________________________________________________ Telefon: _______________
Sobota 16. června 2012:
Objednávám ____ stůl (stoly) pro výměnu à 250/350 Kč (po 25. květnu 350/450 Kč).
Přihlašuji ______ osob doprovodu (100 Kč/osobu).
Objednávám společnou večeři pro ____ osob (250 Kč/osobu).
Mám zájem o prohlídku města Písku s průvodcem pro ____ osob.
Neděle 17. června 2012:
Mám zájem o výlet na hrad Zvíkov pro _____ osob.
Zvláštní přání: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Datum: ____________ Podpis: __________________________ E-mail: ______________________

