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Hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

UBYTOVÁNÍ

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Rezervace a platba ubytování                               

Ceny jsou uvedeny za osobu a noc včetně snídaně.

Hotel 1-lůžkový pokoj 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj 4-lůžkový pokoj přistýlka

1. Harmony Club 1.800,- 1.300,- 1.150,- 950,-
www.harmonyclub.cz 2.200,- /obsazen jednou osobou/

2. Bedřiška 1.250,- 850,-
www.bedriska .cz  

3. Vojenská zotavovna Bedřichov 700,-
www.volareza.cz  1.200,- /obsazen jednou osobou/

4.  Start 1.050,- 750,- 630,- 570,-
www.hotelstart.cz

5. Montana 800,- 720,-
www.hotelmontana.cz  1.200,- /obsazen jednou osobou/

6. Astra 800,- 600,-
www.hotel-astra.cz 

on-line: www.gsymposion.cz
e-mailem: registrace@gsymposion.cz
faxem: 222 516 013
poštou: Galén-Symposion, Břežanská 10, 100 00  Praha 10

Rezervace ubytování Vám bude garantována pouze po připsání plateb na účet nejpozději do 17. 8. 2012.
Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami hotelu.
Po stanoveném termínu přihlášení negarantujeme volnou kapacitu ubytování.
V případě zrušení účasti Vás prosíme o písemné oznámení.
Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.



mám zájem o ubytování ano ne

noc: 20. /21. 9. 21. /22. 9. 

typ pokoje jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj

čtyřlůžkový pokoj přistýlka

Výběr hotelu (uveďte číslo hotelu ze seznamu v pořadí dle Vaší preference)                                   

V případě, že se nepodaří Vámi zvolený hotel zajistit, budete vyrozuměni o způsobu finančního vyrovnání rozdílu plateb. 

registrační poplatek:

ubytování:

CELKEM UHRADÍM:

jméno: datum:

podpis:

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI A UBYTOVÁNÍ
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UBYTOVÁNÍ

CELKOVÝ PŘEHLED PLATEB

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI A UBYTOVÁNÍ

titul, jméno, příjmení:

adresa (korespondenční):

PSČ: telefon:

e-mail:
(nutné pro potvrzení registrace a oznámení variabilního symbolu platby)

specializace:

doprovodná osoba:

přihlašuji se k: aktivní účast pasivní účast

příspěvek přihlašuji do: hlavního programu sesterská sekce

upřednostňuji: ústní sdělení poster

název příspěvku:

téma:

autoři:

Pokud se přihlásíte k aktivní účasti, je nezbytné zaslat abstrakt sdělení (s.jelinkova@gsymposion.cz). 
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