Přihláška na pouť do Medžugorje v termínu 30.8 – 5.9.2015
Odjezd v neděli 30.8. v odpoledních hodinách (místo a čas bude upřesněn v dopise)..
Návrat v sobotu 5.9. v dopol. hodinách
Cena: 2100,- Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní).
Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254;
poutnik151@seznam.cz), Vyplněné přihlášky můžete posílat na adresu Jaroslava Knápková, Červená Voda
483, Červená Voda 1, 561 61 (příp. informace zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz), 2100,- Kč
zasílejte na účet 125366612/0300 (variabilní symbol rodné číslo), (eura se budou vybírat až v autobuse).
Pozn.: 14 dní před poutí už není možné vracet zaplacené peníze, je potřeba sehnat za sebe náhradu. Všichni
přihlášení dostanou asi 14 dní před odjezdem dopis s podrobnými informacemi.
Cestovní pas již není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy).
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Adresa: …………………………………………. Číslo dokladu (pas či OP): ……………………..
Kontakt (číslo telefonu): ……………… E-mail (alespoň na někoho z rodiny):……………………………
Datum narození:…..………….Místo narození: ……………… Státní příslušnost: …………………
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