7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.
Bánfi Ibolya: 20/944 7179
Kertész Róbert: 30/835 7693
Dráva Hotel: 72/580 980

MEGÚJULÁS ÉLETMÓDTÁBOR - HARKÁNY
2018.11.11-16.
JELENTKEZÉSI LAP
Név:
Születési idő (év, hónap, nap):
Szem. ig. sz.:
Cím:
Telefonszám (mobil):
E-mail cím:
Számlázási adatok (csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha céges számlát szeretne)
Név (cég esetén cégnév):
Cím:
Adószám:
Fontos tudnivalók az egészségi állapotáról: (gyógyszerérzékenység, asztma, esetleges betegségek,
szív- és keringési rendszerrel kapcsolatos panaszok stb.):
Egyéb/Fontos megjegyzés, amelyet tudatni szeretne velünk:

Dátum:

Aláírás:

Kérjük, ügyeljen a személyes adatok pontos megadására. A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük
visszaküldeni: drava@dravahotel.hu vagy megujulastabor@gmail.com

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1.
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MEGÚJULÁS ÉLETMÓDTÁBOR - HARKÁNY
2018.11.11-16.
JELENTKEZÉS

1. Töltsön ki minden résztvevőnek egy jelentkezési lapot, a gyerekeknek is.
2. Küldje el a jelentkezési lapot a drava@dravahotel.hu vagy a megujulastabor@gmail.com e-mail
címre.
3. Várja meg a szálloda által visszaigazolt e-mailt, melyben szerepelni fog egy foglalási szám.
4. FIZETÉS: A jelentkezés a tábor díjának 50% befizetésével, vagyis az előleg beérkezése után válik
érvényessé. Az előleget az NHB Bank 11400040-27247701-70317248 számlaszámára kell utalni. A
közlemény rovatba az alábbit kérjük írni: Megújulás Életmódtábor előleg, a szálloda által visszaigazolt
foglalási szám, és a létszám, pl. 2 fő.
5. „SZÉP kártyás előleg utalás esetén az Investeur Kft./ Dráva Hotel Thermal Resort elfogadóhelyet
szíveskedjenek kiválasztani. Az előleg is fizethető Szép kártyával előre utalással (OTP, MKB, K&H).

JAVASOLJUK
1. Iratkozzon fel a facebook ’Megújulás Életmódtábor – Harkány 2017’ oldalunkra, ahol naprakész
információkkal szolgálunk a táborig ill. a tábor ideje alatt is:
https://www.facebook.com/groups/210917459393032/?fref=ts
2. Vegyen részt aktívan az oldalunkon, kövesse a posztokat, kérdezzen és ossza meg ossza meg
barátaival, ismerőseivel.
3. Figyeljen oda táplálkozási szokásaira, egészségügyi kihívásaira, sportolással kapcsolatos kérdéseire,
hogy a tábor ideje alatt ezeket fel tudja tenni nekünk.
4. Mosolyogjon minden nap! J
Várunk szeretettel!

