
                          Přihláška na ozdravný pobyt v Radějově 

                                 termín: sobota 18. 5. 2019 – sobota 25. 5. 2019 

 

 

 

 

 

Příjmení, jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Datum nar.: ………………………………č. OP: …………………………………………..č. průkazu SP (členové): ………………….  

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………. PSČ: ……………………… 

Tel.: ……………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Chci celou penzi: ………………………………………………….  Chci polopenzi: snídaně, večeře: ……………………………… 

Chci jednolůžkový pokoj: ……………………………………….Chci pokoj superior: ………………………………………………… 

Na pokoji chci být s: ………………………………………………. Jiné požadavky: ……………………………………………………… 

Potvrzuji, že jsem soběstačný, mám dobrou pohyblivost a orientační schopnosti s ohledem na program. Pobytu se účast-
ním na vlastní riziko a beru na vědomí, že SP nesjednává žádnou formu zdravotního pojištění. Souhlasím se zpracováním 
osobních údajů v souvislosti s pobytem a s publikováním záběrů z pobytu. 

 

Datum: …………………………….                                            Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín pobytu: 18. 5. – 25. 5. 2019 (nástup ve 12 hod, zahájení obědem, příp. večeří, ukončení v sobotu 
25. 5. do 10 hod po snídani). Pokoje je nutné opustit do 10 hodin. Všechny pokoje jsou s příslušenstvím – 
WC, sprcha. 
Cena:  
členové Společnosti Parkinson, z. s., plná penze 4 700,- Kč, polopenze 3 900,- Kč 
ostatní: plná penze 4 900,- Kč, polopenze 4 100,- Kč 
Ceny se týkají pokojů kategorie standard, pokud chcete pokoje superior – po rekonstrukci, tak si k ceně 
připočítáte 1 100,- Kč.  
V ceně:  
káva / čaj zdarma – každý den po obědě si můžete objednat kávu nebo čaj zdarma (v čase 14 - 16 hod.) 
v pondělí – jednorázový vstup do Wellness zdarma (v čase 8 - 18 hod.) 
Přihlášku odstřihněte (pokyny si ponechejte) a posílejte do 1. 3. 2019 (stačí mailem – naskenovaná) a další 
informace získávejte: 
Ing. Zdenka Kymlová, Dolní 2952, 760 01 Zlín, e-mail: pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz, 774 987 563, 
571 151 234. 
Platba: bankovním převodem na č. účtu u Fio banky 2300441181/2010, (do poznámky uveďte vaše pří-
jmení a jméno), do 31. 3. 2019. Při odhlášení po 31. 3. 2019 storno poplatek: 500,- Kč, příp. náhradník. 
Další pokyny vám budou zaslány elektronicky – využijte i maily příbuzných či známých. Děkujeme.  
Wellness Hotel Radějov, s.r.o. 

Lučina 400, Radějov u Strážnice 696 67 

+420 518 337 533 

+420 602 582 462 

info@hotel-radejov.cz 

www.hotel-radejov.cz 

mailto:pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz

