Milí fiddleři,
dovolte mi, abych Vám již počtvrté s potěšením nabídl

Velké letní setkání s houslemi - (nejen) oldtimovými
Datum:
Místo konání:

Začátek:
Konec:

Ne 17.7.2016 až So 23.7. 2016
Penzion Ráj, Litice 10, Zahrádky u České Lípy
k dispozici učebna/ klubovna, grillbar, vinárna, bazének
ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích
neděle 17.7.2016 v podvečer
ubytování, večerní setkání s ostatními účastníky
sobota 23.7.2016 ve 13.30

Program:
dopoledne
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Kurzovné:

2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut
2 x 45 minut

odpoledne

2x 45 minut
2x 45 minut
2x 45 minut
2x 45 minut
2x 45 minut
3 x 45 minut

podvečer

večer

příjezd, ubytování Jukebox
konzultace
hraní a zpívání s 1. hostem
konzultace
hraní a zpívání se 2. hostem
konzultace
hraní se 3. hostem
konzultace
Open stage
volno
Společný koncert a countrybál
společného hraní a zpívání

Kč 2590,(rodinný příslušník "nehouslista" Kč 0,nerodinný příslušník s jiným nástrojem Kč 1295,-)
v ceně tištěný materiál s tabulaturami , akordy a texty skladeb

Ubytování:

Penzion Ráj Litice
Základní cena: Kč 4.140,-

Platební podmínky: do 29.2.16 vyjádření zájmu, do 31.3.16 zaplacení zálohy Kč 1500,případně i 1500,- za každého rodinného příslušníka
doplatky do 100% ceny 29.4. 2016

230 305 467/0300

Storno podmínky:

do 13.5.2016 storno Kč 800,-, možnost vyslat jiného účastníka
do 30.6.2016 storno 50%, možnost vyslat jiného účastníka
po 30.6.2016 storno 100%, možnost vyslat jiného účastníka

Přihláška
Přihlašuji se tímto závazně na Velké letní setkání s houslemi - (nejen) oldtimovými
ve dnech 17.7.2016 - 23.7.2016 v Liticích na Českolipsku
za cenu Kč 6730,- (kurzovné, 6x nocleh se snídaní, 6x oběd, 6x večeře)
rodinný příslušník za totéž Kč 4.140,-, bez kurzovného)
Pozn. Pro rok 2016 se podařilo vyjednat stejné cenové podmínky za ubytování a stravování
jako pro minulá tři léta. Rodinní příslušníci a přátelé Fiddle Farm mají podmínky stejné.

Lektor:

Radek Špindler, IČ 48304735

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Číslo OP (pro ubytování)

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s veškerými informacemi,
týkajícími se kurzu, včetně stornopoplatků
V
dne
Podpis účastníka:

Poznámka: Vyplněnou přihlášku zašlete buď na adresu:
Ing. Radek Špindler,
Valteřice 68, Žandov,
470 02 ČeskáLípa
nebo na email

radek.spindler@centrum.cz

změna večerního programu vyhrazena

