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Máte-li otázky k přihlašování, pište na: ekumena@e-cirkev.cz

REGISTRACE

REGISTRACE
Kupte si zde Vaše vstupenky na Setkání křesťanů 3.-5. července 2020 ve Štýrském Hradci. Máte možnost přihlásit se jako host na celé Setkání včetně noclehu a stravy, nebo jako host na jeden den. Zde
je možnost se registrovat na 3denní pobyt včetně ubytování do 31. března 2020. Denní vstupenky bez
ubytování je možno rezervovat i po tomto termínu, také ještě během akce.
Pokud jedete do Štýrského Hradce s celou skupinou (např. se sborem či se skupinou mládeže), přihlaste jako se Vy jako vedoucí skupiny s Vašimi daty a napište počet osob, osobní data členů skupiny
nepotřebujeme.
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Poplatek zahrnuje vstupenku na všechny akce Setkání křesťanů, 2x nocleh (3. a 4. července 2020) a
následující stravu: večeři v pátek, snídani, oběd a večeři v sobotu a snídani v neděli, tištěný program a
zpěvník.
Cena denní vstupenky na pátek a sobotu je jednotná: 25 € a obsahuje vstup na všechny akce v den
platnosti vstupenky, odpovídající stravu, program, zpěvník, ale nikoliv ubytování a snídani.
V neděli je účast na Setkání křesťanů zdarma.
Mládež 14-20 let a děti 6-13 let platí sníženou cenu, malé děti (0-5 let) mají vše zdarma.
Prosím jako první zadejte, z jaké země se hlásíte. Podle toho Vám můžeme spočítat správnou cenu.
Potom můžete vybrat kategorii vstupenky, kterou chcete rezervovat. Následně Vás požádáme o zadání
Vašich osobních dat. Nakonec přejdete k platbě. Ta může proběhnout buď okamžitě platební kartou či
přes Paypal, nebo můžete částku zaplatit bankovním převodem na naše konto.
Po úspěšném přihlášení obdržíte potvrzení e-mailem, v němž bude přehled o zakoupených vstupenkách.
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VSTUPENKY PRO OSOBY S BYDLIŠTĚM V ČESKÉ REPUBLICE
Vstupenky pro osoby s bydlištěm v České republice
Podrobnosti

Cena

Počet

Zobrazit podrobnosti+

Přihlásit nyní
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Teilnehmerinformationen

Informace pro účastníky

1 Informace pro účastníky
Abychom mohli zpracovat Vaši přihlášku, prosíme o následující údaje.
Prosím dbejte na to, že všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

OSOBNÍ INFORMACE / JMÉNO VEDOUCÍ/HO SKUPINY
Oslovení*
Titul*
Křestní jméno*
Příjmení*
e-mailová adresa (u nezletilých prosíme o adresu kontaktní osoby)*
Telefonní číslo (u nezletilých prosíme o číslo kontaktní osoby)*
Církev/sbor
Jméno skupiny (nepovinně)

INFORMACE O ADRESE
Ulice a číslo domu*
Adresa 2
Město*
PSČ*
Země*
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INFORMACE O PŘÍJEZDU
Příjezd odkud?*
Zvolený dopravní prostředek*
◌ Vlak/autobus veřejná doprava
◌ Jiné

◌ Autobus zájezdový		

◌ Osobní auto

Jiný dopravní prostředek
SDĚLENÍ
Poznámky (jiné datum příjezdu či odjezdu, požadavek bezbariérového přístupu, rozdělení na pokoje,
požadovaný kontaktní jazyk...)
Předběžný počet žen (pokud se hlásí více osob)
Předběžný počet mužů (pokud se hlásí více osob)
Newsletter
□ Mám zájem o aktuální informace o Setkání křesťanů a objednávám si newsletter.
FAKTURAČNÍ ADRESA
Pokud máte odlišnou fakturační adresu, vyplňte prosím následující pole.
Odlišná fakturační adresa

Používáním tohoto formuláře přijímáte naše Všeobecné obchodní podmínky a
prohlašujete souhlas s ukládáním a zpracováním Vašich dat (viz Zásady ochrany
osobních údajů) na tomto webu.

Dále k ukončení registrace
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1 Informace pro účastníky

>>
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Možnosti platby

REGISTRACE:2

PROSÍM ZVOLTE PLATEBNÍ METODU

◌

směnka

◌ Pay by Credit Card

◌ Paypal

Důležité informace k Vaší platbě
Po kliknutí na „Weiter zu Registrierung abschließen“ obdržíte informace, jak můžete uzavřít platbu.
Prosím vezměte na vědomí, že rezervace je závazná až po obdržení platby.

Dále k dokončení registrace
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