
 

10. – 13. 9. 2015 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
JAK SE ŽIJE ŽENÁM UPROSTŘED EVROPY 

JAK SIĘ ŻYJE KOBIETOM W ŚRODKU EUROPY 
 

 
Imie i Nazwisko: 

 
 
 

 
Adres: 

(ulice, město, PSČ)/ ulica miasto 
kod 

 
 

 
Mobil: 
nr tel komórkowego 

 
             
 

 
Datum narození: 

Data urodzenia  

 
 

E-mail: 

 
Bazénový komplex 
v Karlově Studánce  
Kompleks Basenowy 
w Karlowej 
Studzience 

 
 

ANO 
TAK  

 
 

NE 
NIE 

 
Prohlašuji, že jsem se seznámila s podmínkami účasti a programem v rámci projektu „Jak se žije 
ženám uprostřed Evropy“  /Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i programem 
projektu "Jak kobiety żyją w środku Europy" 
 

Jsem si vědoma, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a že plně zodpovídám za škody i úrazy, 
které způsobím sobě, popř. jiným osobám. / Niniejszym oświadczam że biorę udział w projekcie na 
własne ryzyko i biorę pełna odpowiedzialność za szkody i urazy,  które wyrządziłam sobie lub osobom 
trzecim. 
 



Po celou dobu projektu budu mít u sebe: 
• funkční mobilní telefon; 
• platné doklady (občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny); 
• pojištění pro zahraniční cesty; 
• léky, dostatečné množství tekutin na celou dobu pobytu. 
 
 

W trakcie realizacji projektu Mam ze sobą: 
- funkcjonalny telefon komórkowy; 
- ważne dokumenty (dowód osobisty, karta ubezpieczenia zdrowotnego); 
- ubezpieczenie podróży zagranicznych; 
- leki na cały pobyt. 
 

Na akci není zajištěn průvodce ani zdravotnický doprovod.  
W trakcie projektu nie jest zapewniona opieka zdrowotna oraz usługa przewodnika.  
 

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



 

Základní informace a podmínky účasti (ponechává si účastník projektu) 

/ Podstawowe informacje i warunki uczestnictwa 

 

Název projektu: „Jak se žije ženám uprostřed Evropy“ / Jak żyją kobiety w środku Europy 
  
Datum: 10. – 13. 9. 2015 termin  projektu 
Zahájení projektu: 10. 9. 2015 v 18.00 hod. v slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově  
Planowana godzina wyjazdu z Kalet ok. godz. 14.00 
Rozpoczęcie projektu o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Vitkovie 
 
 Co máte zajištěno:  Co jest zapewnione 
• dopravu v rámci projektu; / przejazdy w ramach projektu 
• jídlo; / wyżywienie 
• vstupenky/ wstępy, bilety wstępu 
 
 
Finance – kapesné: Pieniądze 
Dle uvážení (české koruny). Proszę zabrać ze sobą  Korony czeskie 
 

 
Program – výběr  
1. den – čtvrtek  czwartek 
- zahájení projektu / rozpoczęcie projektu 
- koncert  
- organizační pokyny / informacje organizacyjne 
 

2. den – pátek  piątek 
- beseda, přednáška / Konferencja wykład 
- Muzeum břidlice v Budišově n. B. / Zwiedzanie muzeum łupków  
- Cesta česko-německého porozumění / Wykład 
- Zlatá lípa  
 
3. den – sobota  
- Kosárna Karlovice / przejazd do Karlovice - zwiedzanie Muzeum 
- Lázně Karlova Studánka / SPA w Karlowej Studzience 
- Tradice a řemesla / Tradycyje i rzemiosła 
 
4. den – neděle  niedziela 
- volnočasové aktivity v praxi / spędzanie wolnego czasu - praktyczne przykłady 
- výsadba lípy / sadzenie lipy 
- ukončení projektu, rozloučení / zakończenie projektu 
 
Návštěva bazénového centra není povinná. Kdo nebude mít zájem, využije času k individuální 
prohlídce lázní.  
 
Udział w zajęciach na basenie nie jest obowiązkowy, kto nie będzie brał w nich udziału będzie  miał 
czas wolny na indywidualne zwiedzanie spa. 
 
 



Oblečení: / ubranie 
• pohodlné vycházkové a sportovní, /wygodne  ubranie codzienne np. na spacery oraz sportowe 
• sportovní/turistická obuv, / wygodne obuwie sportowe i turystyczne 
• karimatka nebo jiná podložka na cvičení, / karimata lub inna mata do ćwiczeń 
• do Karlovy Studánky - plavky, ručník (pokud jste v přihlášce označila návštěvu bazénového 

komplexu) / W Karlovey Studence planowany jest wyjazd na basen (prosimy zabrać stroje 
kąpielowe ręczniki itp.) 

• pláštěnky/deštníky. płaszcze przeciwdeszczowe, parasole 
 
Nezapomeňte doma: / należy zabrać ze sobą 
• funkční mobilní telefon; / działający, również w Czechach telefon komórkowy 
• kartičku zdravotní pojišťovny + pojištění pro zahraniční cesty (uzavírá si každý účastník na své 

náklady); Karta ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 
zagraniczne na własny koszt. 

• platné doklady; / ważne aktualne dokumenty 
• léky, dostatečné množství tekutin/ niezbędne leki na cały pobyt 
 
Do svého mobilního telefonu si uložte číslo: +420 737 238 728 – Daniela Olbertová 
Prosimy o wprowadzenie w swoim telefonie komórkowym numeru Pani Danieli Olbertowej. 
Na tomto čísle bude po celou dobu Vašeho pobytu dostupná koordinátorka projektu na české straně.  
W razie problemów do Państwa dyspozycji całą dobę będzie dostępna koordynatorka projektu ze 
strony czeskiej. 
Na akci není zajištěn průvodce ani lékařský/zdravotnický doprovod./ W trakcie projektu nie jest 
zapewniony przewodnik ani opieka lekarska 
 


