REKREACE PRO SENIORY 2020
Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci pro seniory, která se uskuteční

v Horské chatě Cihelny, Zadov 24, 384 73 Stachy, ve dnech 20. – 27. 6. 2020.
Tentokrát můžete příjemný týden strávit v jižním konci naší republiky. Po třech letech v Krkonoších jsme se
rozhodli poznat další region a vybrali jsme Šumavu. I tam je spousta možností k výletům a procházkám.
Je tam moc hezky. A pokud se nic nezměnilo, tak kousek nad chatou je výborná cukrárna s výhledem ;o).
O duchovní program se opět postarají br. kaz. Ondřej Kyml a br. Lukáš Skala. S organizačními záležitostmi
Vám pomůže a v případě dalších potřeb Vám bude k dispozici s. Dagmar Průšková z kanceláře Diakonie CB.
Ubytování: 2 - 4 lůžkové pokoje se samostatnou sprchou a umyvadlem, WC na chodbě
Stravování: celodenní strava (snídaně, oběd, večeře)
Doprava: „po vlastní ose“ , GPS: 49.0688172N, 13.6267628E
Více informací o místě: http://www.chatacihelny.cz/

Případné dotazy k pobytu zodpoví s. Dagmar Průšková

Ubytovací kapacita je 50 osob, o účasti bude rozhodovat datum podání přihlášky!
Uzavírka přihlášek proběhne 30. 4. 2020.

Cena – ubytování + stravování (plná penze) 4.400,- Kč/týden

Přihlášky zasílejte do 30. 4. 2019.
na adresu: Diakonie Církve bratrské, Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3
nebo na e-mail: dagmar.pruskova@diakonie.cb.cz.
Další informace na tel.: 222 580 138, 604 22 33 88
Další informace a pokyny obdržíte obratem po zaslání přihlášky.

Přihláška na pobyt – Horská chata Cihelny – 20. - 27. 6. 2020
Jméno a příjmení:
Rok narození:
(manželé společně)
Adresa:
e-mail:

Telefon:

Další informace k pobytu:

1) Požadujeme manželský pokoj:

ANO / NE

2) Chci sdílet s pokoj s účastníkem /účastnicí:
3) Jiný speciální požadavek (např. dieta,
apod.):

4) Další
poznámka:
* Dovolujeme si Vás informovat, že Diakonie CB, IČ: 452508255 zpracovává Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce za účelem zajištění
ubytování v Horské chatě Cihelny, Zadov 24, Stachy a poskytnutí dalších služeb v souvislosti s pobytem seniorů ve dnech 20. - 27. 6. 2020. Tyto
osobní údaje budeme zpracovávat v souladu se zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a po dobu od data přijetí přihlášky na naši
adresu do 30. 4. 2021 z důvodu oprávněného zájmu ochrany v př. soudního sporu a další. Tyto osobní údaje neposkytneme třetím stranám.
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