
  
 HANDICAP CENTRUM SRDCE, o.p.s. 

  Ostende 88/II, Poděbrady 290 01 
   www.hcsrdce.cz

MAĎARSKO 2017  
8.7.  – 15. 7. 2017 tj. celkem pobytových 8 dní 

Informace k pobytu: 
Tak jako již tradičně je ubytování zajištěno v lázních Harkány v hotelu Forrás ve 
dvoulůžkových pokojích se sociálním  zařízením, TV s českým programem, k dispozici  je 
restaurace, venkovní terasa a ohniště s posezením, zahrada, společenská místnost, Wifi.  Cestu 
opět zajišťujeme vlastními mikrobusy (čas a místo odjezdu a návratu bude ještě upřesněno). 
Cesta trvá cca 10 hodin, zastávky jsou plánovány, dle potřeb účastníků zájezdu. 
Vedoucí pobytu je pan Michal Šmíd, další informace na tel.: 728 180 180. 
Pobyt se koná v termínu od  8.7. – 15. 7. 2017.  

Platební podmínky: 

Cena pobytu je 9 900,- a zahrnuje: 

- ubytování v dvoulůžkových pokojích po dobu 7 nocí  
- součástí ceny pobytu je vstup do lázní Harkány a Siklós, tobogán, výlety, cestovní 

pojištění,  pedagogický doprovod a doprava vlastními mikrobusy 
- stravování – plná penze (snídaně formou bufetu, oběd, večeře výběr ze 3 menu) 
- pitný režim  
- jídlo včetně nápoje na cestu zpět 

Pobyt je organizován za finanční podpory výdělku sociálně terapeutické dílny Handicap 
centra Srdce. Původní cena tohoto zájezdu je 12 000,- Kč. Pro členy SPMP Poděbrady a 
klienty Handicap centra Srdce, o.p.s. je cena snížena na 9 900,- Kč.  

Kapesné v doporučené výši 5 500 maďarských forintů (cca 500,- Kč) si účastník zajišťuje 
sám.  

Kapacita pobytu je 30 osob. Účastníci zájezdu budou přijímáni v pořadí 
přijatých přihlášek.  

Účastníci zájezdu budou vyzváni po uzavření přijímání příhlášek k platbě za zájezd se 
splatností do 31.5.2017. Žádáme o vyplnění všech bodů přihlášky. 

Při zrušení pobytu je storno poplatek: 
30% ceny při zrušení účasti do 11. 6. 2017 
50% ceny při zrušení účasti do 18. 6. 2017 
80% ceny při zrušení účasti od 25. 6. 2017 
Fotogalerie z pobytu v Maďarsku v roce 2016 můžete nalézt na stránkách www.hcsrdce.cz, či 
na našem facebooku. 

IČ:  275 76 612  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
DIČ: CZ 27576612  Číslo účtu: 0488510329/0800

http://www.hcsrdce.cz


  
 HANDICAP CENTRUM SRDCE, o.p.s. 
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PŘIHLÁŠKA MAĎARSKO 2017 

Jméno a příjmení: 

Adresa trvalého pobytu: 

Datum narození: 

Číslo pasu nebo OP: 

Kontaktní osoba (jméno, telefon): 

Pobyt je organizován Handicap centrem Srdce, o.p.s. 

Seznam doporučených věcí a podrobností k pobytu s přesnou hodinou a místem 
odjezdu bude účastníkům sdělen s dostatečným předstihem.  

V …………..…….. dne ………………..    ……………………. 
         podpis osoby 

         ……………………. 
         podpis kontaktní osoby 

Svým podpisem prohlašuji, že všechny údaje jsem uvedl/a dle skutečnosti a 
souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. s nakládáním s mými osobními údaji 
pro potřeby organizátora pobytu. 

Prohlašuji, že můj zdravotní stav umožňuje tento pobyt v zahraničí v 
termálních lázních s autobusovou dopravou. 

      podpis osoby…………………………  
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