
Mikuláš k Vám domů – objednávka na středu 5. 12. 2018

Jméno  rodiče:         mobil:                                                   

 e- mail :                                               

Adresa :        

                                                         

 Jméno dítěte:                                                                                            věk:  

 Jméno dítěte:                                                                                             věk:

Jméno dítěte :                                                                                             věk:

Jméno dítěte:                                                                                              věk:

U adresy upřesněte další poznávací znamení např.: hnědé vchodové dveře, na konci ulice, žlutá fasáda…

Doplňující informace k Vašemu dítěti (STRUČNĚ): co má rádo, jaké má zájmy, případně za co pokárat...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

                                    

U více dětí pošlete samostatnou přílohu s doplňujícími informacemi.

Vyplněnou objednávku zašlete jako přílohu k e-mailu, abychom si ji
mohli vytisknout - do pátku 30. listopadu.

h.flekrova@seznam.cz



ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Objednávky do pátku 30. listopadu 2018 !

Vyplněné objednávky zašlete jako přílohu k e-mailu na: h.flekrova@seznam.cz

Cena:

do 10 km:     180Kč jedno dítě

    300Kč/ pro 2 - 3 dět

     400Kč/ od 4 dětí v jednom místě 

Při delší dojezdové vzdálenost cena dohodou, nabídka je především pro dět z Holic a  blízkého okolí.

Cena zahrnuje: režijní náklady, letáky, kostýmy, dopravu.

-   PLATBA HOTOVĚ a možné dotazy: 

Neděle  2. 12 od 18: 30 h – 19: 00 h tělocvična ZŠ Holubova (vchod dvorem od školní jídelny)

- PLATBA PŘEVODEM:

 Č.Ú.: 276 3096193/0800, var. symbol 12/2018, do textové zprávy uveďte Vaše jméno + Mikuláš. 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA JE NA ZÁKLADĚ ÚHRADY.

 Trasu Mikuláše Vám zašleme e-mailem a před dojezdem k Vám Vás prozvoníme na číslo uvedené na 
objednávce. Vyjíždíme většinou okolo 16: 30 h, Holice a pak okolí.

POZOR !!

FOTOGRAFOVÁNÍ: fott pro potřeby TSHF (propagace TSHF) můžeme pouze na základě Vašeho písemného

souhlasu, který nám před nadílkou předáte a musí být řádně vyplněn a podepsán zákonným zástupcem!

První nadílku jsme úspěšně zorganizovali v roce 2012, pořádáme tuto akci v letošním roce po sedmé.
Každý rok se snažíme být jiní!  

Spokojenost našich klientů je pro nás zavazující.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti !

h.flekrova  @  seznam.cz
mobil: 608141920

WWW.TSHF.CZ
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