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Nemec
Pri otázkach ku prihláseniu napíšte na adresu: ausland@ecav.sk

REGISTROVAŤ

REGISTROVAŤ
Kúpte si vstupenky na Stretnutie kresťanov od 3. - 5. júla 2020 v Grazi. Máte možnosť sa prihlásiť ako
hosť celého podujatia vrátane ubytovania a stravy, alebo ako hosť na jeden deň. Máte možnosť sa prihlásiť do 31. marca 2020 vrátane ubytovania. Denné vstupenky si môžete kedykoľvek objednať, aj počas
podujatia.
Ak pricestujete do Grazu v rámci skupiny (napr. s cirkevným zborom alebo mládežníkmi), prihláste
prosím ako vedúci /vedúca skupiny všetky osoby Vašej skupiny naraz. Potrebujeme iba počet osôb,
žiadne osobné údaje, okrem vedúceho skupiny.
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Poplatok zahŕňa vstupenku na všetky podujatia Stretnutia kresťanov, ubytovanie z 3. - 4. júla 2020 ako
aj nasledovnú stravu večera v piatok, raňajky, obed a večera v sobotu, raňajky v nedeľu, ako aj program
a spevník.
Denné vstupenky na piatok a sobotu stoja 25 Euro a zahŕňajú vstup na všetky podujatia v deň platnosti,
stravu, program a spevník, avšak nezahŕňajú ubytovanie ani raňajky.
V nedeľu je účasť na Stretnutí kresťanov zdarma.
Mládež (14 - 20 rokov) a deti (6 - 13 rokov) majú zľavnený vstup. Malé deti (0 - 5 rokov) vstup zdarma.
Prosím, uveďte najprv, z ktorej krajiny sa prihlasujete. Iba tak môžeme vypočítať správnu cenu pre Vašu
účasť. Potom môžete zvoliť rozličné kategórie vstupenky, ktoré si chcete rezervovať. Potom Vás prosíme, aby ste zadali svoje osobné údaje. Tieto Vás privedú k platbe. Máte možnosť platiť kartou, alebo
cez Paypal, alebo prevodom na náš účet.
Po úspešnej registrácii dostanete mailom potvrdenie o prihlásení, v ktorom vidíte prehľad zakúpených
kariet.
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VSTUPENKY PRE OSOBY S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

Vstupenky pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku
Podrobnosti

Cena

Počet

Zobrazit podrobnosti+

Prihlásiť teraz
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Teilnehmerinformationen

Informace pro účastníky

1 Informácie pre účastníkov
Aby sme mohli spracovať Vašu prihlášku, prosíme o nasledujúce údaje.
Prosím dbajte na to, že všetky políčka označená hviezdičkou (*) sú povinné.

OSOBNÉ INFORMÁCIE / MENO VEDÚCEJ/HO SKUPINY
Oslovenie*
Titul*
Krstné meno*
Priezvisko*
e-mailová adresa (u neplnoletých prosíme o adresu kontaktnej osoby)*
Telefónne číslo (u neplnoletých prosíme o číslo kontaktnej osoby)*
Cirkev/cirkevný zbor
Meno skupiny (nepovinné)

INFORMÁCIA O ADRESE
Adresa*
Adresa 2
Mesto*
PSČ*
Krajina*
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INFORMÁCIA O PRÍCHODE
Príchod odkiaľ*
Vybraný dopravný prostriedok*
◌ Vlak / autobus verejný
◌ súkromný autobus 		
◌ Iné

◌ auto

Iné dopravné prostriedky (podrobnosti)
OZNÁMENIA
Poznámky (iný dátum príchodu a odchodu, požiadavka bezbariérového prístupu, rozdelenie izieb, požadovaný kontaktný jazyk...)
Predbežný počet žien (pokiaľ sa hlási viac osôb)
Predbežný počet mužov (pokiaľ sa hlási viac osôb)
Newsletter
□ Mám záujem o aktuálne informácie o Stretnutí kresťanov a objednávam si newsletter.
FAKTURAČNÁ ADRESA
Pokiaľ máte odlišnú fakturačnú adresu, vyplňte prosím nasledujúce pole.
Iná adresa faktúry

Vyplnením tohto formuláru vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich údajov.

Ďalej k možnostiam platby
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1 Informace pro účastníky

>>

2

Platobná metóda

REGISTRÁCIA:2

PROSÍM ZVOĽTE SPÔSOB PLATBY

◌

Faktúra

◌ Pay by Credit Card

◌ Paypal

Dôležité informácie k Vašej platbe
Po kliknutí „Pokračovať k dokončení registrácia“ dostanete informácie, ako môžete
dokončiť platbu. Nezabudnite prosím, že rezervácia je záväzná iba v prípade
potvrdenia platby.

Ďalej k ukončeniu registrácia
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