Objednávkový lístek (pro všechny uvedené akce)
List si okopíruj  a vyplň dle svého zájmu a spolu s kopiemi potvrzení o zaplacení  požadovaných částek odešli na adresu: Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5, Česká republika
Požadované ceny uhraď na adresu našeho bankovního spojení: 

ČSOB, poštovní spořitelna, Senovážné náměstí, Praha 1,
číslo účtu: 171437370/0300

Objednávám prodejní stůl (rozměr 150x80 cm) na XIV. Mezinárodním setkání skautských sběratelů ve dnech 16. a 17. října 2004 : 

Na den 16. 10. (v cenových relacích:  A - členové klubu á 100,-Kč,  B - nečlenové 150,-Kč)   A    B  (označit) počet stolů ……….v celkové ceně ……………Kč

Na den 17. 10. (v cenových relacích:  A - členové klubu á   50,- Kč, B - nečlenové   75,-Kč)   A    B  (označit) počet stolů ……….v celkové  ceně ………….  Kč

Na oba dny (16. + 17.10.) filatelističtí obchodníci – exkluzivní místo včetně vstupného á  500,- Kč   
počet stolů………. v celkové ceně ……..……. Kč

Kopii o proplacení stolného v příslušné ceně  za stůl zašlu po obdržení potvrzení objednávky pořadatelem.

Objednávám účast na společenském večeru dne 15. října 2004 v ceně 500,- Kč/osobu

               večeře a dalšího programu se účastní …………osoby v celkové ceně …………. Kč

Kopii o zaplacení celkové částky  za přihlášené osoby zasílám v příloze.

Závazně objednávám ubytování v hotelu MAXIM  
                             pokoj (single) ……………na dny …………………… v počtu………..….osob
  		    pokoj (double) …………. na dny …………………… v počtu …………..osob
		    pokoj (tripple) ………….  na dny …………………… v počtu …………..osob
		    apartma ………………..  na dny ……………………  v počtu ………….osob
Uvedené osoby objednávám závazně a vše vyrovnám osobně v uvedeném hotelu.
Objednávám program pro rodinné účastníky (autobusový výlet na Hrad Karlštejn a vyhlídkovou plavbu po Praze) dne 16. října 2004 v celkové hodnotě 1150,- Kč za osobu.

		  programu se účastní ………… osob v konečné ceně ………….. Kč

Kopii o zaplacení celkové částky za přihlášený počet osob zasílám v příloze.
Objednávám Výstavní katalog v ceně 90,- Kč (součástí jsou dvě unikátní číslované přílohy)

		     počet katalogů ……………  v celkové ceně …………Kč

Kopii o zaplacení celkové částky za uvedený počet Výstavních katalogů zasílám v příloze

Výše uvedené objednávky jsou pro mě závazné a vše jsem uhradil a další uhradím dle uvedených pokynů.

Jméno a adresa …………………………………………..
		 
 …………………………………………..

							………………………………………………………….
								                  datum a podpis

