Farní pouť do Říma (19. – 25. září 2021)
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Doprava autobusem, kapacita 55 lidí
Odjezd: neděle 19.9. odpoledne/večer, příjezd: sobota 25.9. večer
Cena: 9.000 Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování (včetně snídaně), společnou
dopravu MHD po Římě, hromadné vstupné na vybrané památky)
Ubytování: v poutním domě Velehrad (www.velehrad.it)
Organizace pouti: o. Vojtěch Loub, Tomáš Dušovský
Požadavky na účastníky: dobrý zdravotní stav, schopnost absolvovat pěšky 7-10 km
chození po městě, v čase odjezdu vyřízené náležitosti v souvislosti s platnými
epidemiologickými opatřeními (očkování, PCR-test apod. – bude upřesněno);
schopnost přizpůsobit se skupině, cestovní pojištění, mobilní telefon
Kombinace společného a individuálního programu, duchovní program
Předběžný plán: návštěva Assisi, putování po antických památkách Říma se zaměřením
na křesťanství (velké římské baziliky, hrob sv. Petra, Vatikánská muzea, Koloseum,
Římské Forum, katakomby, …), účast na generální audienci s papežem Františkem
K doplnění informací: volejte 774 180 026, mailujte: dusovsky@setrisvetlem.cz

Přihlašování
o
o
o

Vyplněnou papírovou přihlášku odevzdejte spolu se zálohou 2000 Kč v prodejně Agnes.
V případě zrušení účasti po 15. 8. 2021 se tato záloha z důvodu hrazení cestovních výloh
a rezervací stává nevratnou. Prodejní doba v prodejně Agnes: agnestrebic.webnode.cz
Do 31. 8. je třeba uhradit plnou cenu zájezdu (způsob platby bude upřesněn).
Samozřejmě panuje nejistota ohledně epidemiologických opatření, která mohou výrazně
zasáhnout do konání pouti; pokud by z tohoto důvodu nebylo možné pouť uskutečnit,
peníze budou vráceny v plné výši.

---------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA – FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA (19. – 25. 9. 2021)
Jméno a příjmení účastníka: _________________________________________
Datum narození: __________________________________________________
Adresa bydliště: ___________________________________________________
E-mail: _______________________________________
Telefon: ______________________________________

V případě přihlašování nezletilého
účastníka připojte kontakt (e-mail
a telefon) na zákonného zástupce

Odevzdáním této přihlášky dávám souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby organizace
pouti. S přihláškou zároveň předávám zálohu 2000,- Kč a beru na vědomí, že pokud zruším účast po datu
15. 8. 2021, se tato záloha z důvodu hrazení cestovních výloh a rezervací stává nevratnou.

Datum: ___________________

Podpis: ____________________________
(v případě nezletilého dítěte podpis zákonného zástupce)

