
LETNÁ ŠKOLA 2020 

s Mgr. Márií Vilánkovou a Ing. Vladimírom Jelínkom v dňoch 19. – 24. 7. 2020 

Wellness Hotel Vitality, Vendryně (Beskydy) 

Letná škola je určená záujemcom o detoxikačnú medicínu, ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti. 
Prednášky budú doplnené voliteľnými workshopmi na rôzne témy. Všetkým účastníkom Letnej 
školy ponúkame možnosť ubytovania rodinných príslušníkov vrátane detí za zvýhodnených 
cenových podmienok – ohľadom bližších informácií sa informujte na kontaktoch uvedených na 
druhej strane. 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

Poštová adresa: 

meno, priezvisko, titul: ..................................................................................................................... 

ulica: ................................................................................................................................................. 

PSČ: ...................................................... mesto: ................................................................................ 

telefón: ................................................e-mail: ................................................................................. 

Podpis (povinný): .............................................................................................................................. 

Fakturačná adresa: 

Meno/firma: ..................................................................................................................................... 

Ulica: ................................................................................................................................................ 

PSČ: .....................................................mesto: ................................................................................. 

IČO: ..................................................... DIČ: ..................................................................................... 

(vyplnenie IČO je povinné aj pre zahraničných účastníkov) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poplatok za pobyt 

Viditeľne vyznačte, akú možnosť si prajete – táto čiastka Vám bude fakturovaná: 

      1. plný pobyt jednej osoby v JEDNOPOSTEĽOVEJ  izbe:  558,- eur 
      (počet jednoposteľových izieb obmedzený) 

      2. plný pobyt jednej osoby v DVOJPOSTEĽOVEJ izbe: 427,- eur 

Možnosť č.  1 a 2 – plný pobyt zahŕňa ubytovanie (5 nocí) vrátane raňajok, obedov, večerí a účastníckeho 
poplatku za konferenčné služby. V cene je tiež slávnostná večera. Stravovanie začína večerou v nedeľu 19.7. 
a končí obedom v piatok 24.7. Kategória ubytovania:  4*. Hotel má vo svojej štandardnej ponuke všetky 

požadované varianty stravy v tej najvyššej kvalite. 
 
      3. účastnícky poplatok: 230,- eur 
      Tento variant sa vzťahuje len na účastníkov ktorí budú na prednášky dochádzať, prípadne zvolia  
      ubytovanie v inom hoteli alebo penzióne. V cene je aj slávnostná večera. 

      4. účastnícky poplatok + strava: 275,- eur 
      Tento variant zahŕňa 3. účastnícky poplatok plus stravu (obedy a večere). 

Pokiaľ vyplňujete jednu prihlášku pre viac osôb, označte to vedľa poplatku za pobyt (napr. 427,- x 2 osoby). 

Spolubývajúci 
V prípade pobytu v dvojposteľovej izbe prosíme uveďte meno spolubývajúceho. V opačnom prípade Vám bude 
pridelený. 

Spolubývajúci: ......................................................................................................................................... 
Stravovanie v hoteli 
Všetky denné jedlá sú podávané formou švédskych stolov. Vyberte si, prosím, variantu svojej diéty. Hotel je na 
prípravu všetkých ponúkaných variant stravy pripravený, pretože sa dlhodobo zameriava na individuálny 
prístup ku svojim hosťom. 
        Normálna strava   Bezmliečna, bezlepková strava  
 
         Vegetariánska strava   Vegetariánska, bezmliečna, bezlepková strava  

 
Doprava 
Hotel Vitality je veľmi dobre dostupný vlakom preto nebudeme zaisťovať príchod ani odchod z hotela. 
Doporučené dopravné spojenie bude všetkým účastníkom zaslaná v priebehu mája 2020. 
 
Z dôvodu rezervácie parkovacích miest prosíme o poskytnutie informácie, či budete cestovať vlastným autom.  

           ÁNO     NIE 

 

Hotel Vitality Vendryně 
Luxusný štvorhviezdičkový hotel Vitality ponúka pobyt v malebnom podhorí Sliezskych Beskýd. Unikátne wellness centrum 
ponúka moderné relaxačné vyžitie v designovo jedinečnom koncepte vrátane netradičného strešného whirlpoolu a soľného 
kúpeľa. Vysokú kvalitu zážitkovej gastronómie zaručuje profesionálny prístup kuchárov a skúsenosti šéfkuchára Michala 
Kuczeru. Podrobnosti o hoteli nájdete na webovej stránke www.hotelvitality.cz   
 

Platobné údaje 
Platby zasielajte na účet číslo: SK49 1100 0000 0026 1477 2653  
Variabilný symbol: 1924720 
Pobyt, prosím , uhraďte najneskôr do 30.4.2020. Kapacita letnej školy je obmedzená a prednosť bude daná 
tým, ktorí budú riadne prihlásení a budú mať pobyt uhradený v termíne. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Prihlášky a kontakty 
Vyplnené prihlášky zasielajte na adresu: MAN-SR, s.r.o., Plzenská 49, 040 11 Košice, a to najneskôr do 
31.3.2020. Prípadne otázky zasielajte na e-mail: jandova@man-sr.sk 

Prihlášky aj mailom na jandova@man-sr.sk , najneskôr do 31.03.2020 ! 

mailto:jandova@man-sr.sk

