
Závazná přihláška na exercicie pro mládež a rodiny s dětmi 

 s o. Josephem Jilsonem (nástupce o. Billa) 

Fatimský apoštolát v ČR - Koclířov u Svitav č. 195  

Termín: úterý 26. 7. 2022 – ne 31. 7. 2022 
pro děti bude zajištěno hlídání – děti bez nároku na lůžko mají ubytování bezplatné 

Hlavní program exercicií s přednáškami 26. 7. – 30. 7. 2022 

 

 
Přihlášku prosím vyplňujte za každou osobu zvlášť. 

 

Jméno a Příjmení:  

Telefon, email: 

 
Dvakrát klikněte na daný čtvereček a zaškrtněte, jestli je tato přihláška za účastníka nebo dítě.  

Hlídání dětí je možno zajistit pouze přihlášeným do 15. 6. 2022 - dále po domluvě.  

Účastník exercicií  
Dítě     Věk…… chci zajistit hlídání ANO   NE       

 
Ubytování - ceny za celý pobyt, vybrané prosím zaškrtněte: 
(dvakrát klikněte na daný čtvereček a vyberte „zaškrtnout“) 

   A   1 750,- Kč 1 lůžko na pokoji s vlastním příslušenstvím (děti 3 – 12 let 1 500 Kč) 

  B    1 100,- Kč 1 lůžko na pokoji s umyvadlem 
(výše uvedené zvýhodněné ceny platí pouze při nepřerušeném celém pobytu – při kratším pobytu se platí za kategorii 

A 380/ noc a B 280/noc)  

 

  C   2500,- Kč 1 lůžkový pokoj  

 D    0 Kč  Dítě bez nároku na lůžko  

  E      bez ubytování  

 

Stravování: bude zajištěno v místě exercicií – cena bude na požádání upřesněna po 30. 6. 2022 
zda je nutná dieta, prosím zde napište jaká a s kuchyní probereme co je reálné. 
  dieta:  

 úterý  středa čtvrtek pátek sobota neděle 

 26.7.  27.7.   28.7   29.7   30.7.   31.8.  

stravu V S O V S O V S O V S O V S O V 

Celá                                 

poloviční                                 
 

Ubytování a strava se platí v hotovosti 
až při příjezdu na recepci v den nástupu. 

 

Účastnický příspěvek 500 Kč (děti neplatí) 
     Přihláška je platná až po úhradě účastnického příspěvku. 
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Úhradu prosím proveďte na účet číslo 1156529001/2700,  
do poznámky pro příjemce uveďte jméno, var. symbol 26731722 
(Při příjezdu mějte prosím s sebou doklad o zaplacení). 
 

Kontakt:      
➢ Koclířov recepce - tel.:  731 646 800 
➢ www.billaci.cz, email: recepce@cm-fatima.cz   

 
 

Vyplněnou přihlášku zašlete na email  
recepce@cm-fatima.cz   

 

http://www.billaci.cz/
mailto:recepce@cm-fatima.cz

