
Datum Celkem 

NOCLEH **)

SNÍDANĚ

OBĚD
 

Případný požadavek na spolubydlící
(kdo, odkud), parkovací karta, dřívější

čas snídaně, apod.

*) povinné údaje
Všechny služby hradí zaměstnanec ve ŠS v hotovosti. Při vyúčtování SC bude postupováno dle platných předpisů a ceníků.
Dietní stravu nemůže Školicí středisko zajistit. Běžný čas podávání snídaně je od 7.30 hod., v případě dřívější snídaně,
bude připravena v pokoji.
**) ŠS SVÚ Praha si vyhrazuje možnost rozhodnout o poskytnutí samostatného ubytování v závislosti na aktuálních
kapacitních možnostech
Přihlášku, resp. objednávku služeb, zašlete e-mailem přímo na: recepce.svua@svscr.cz

nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce do 10.00 hod.
(Při pozdějším zaslání nelze garantovat zajištění požadovaných služeb ).

Služba v recepci je zajištěna ve všední den od 6.30 do 22.00 hodin.

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA – ŠKOLICÍ STŘEDISKO
PRAHA 6 – LYSOLAJE, AREÁL SVÚ, Sídlištní ul. 24/136

e-mail: recepce.svua@svscr.cz, reception.svua@svscr.cz
telefony: +420 220 921 869, +420 220 922 107

PŘIHLÁŠKA

Titul, jméno, příjmení*)

Vysílající organizace*)

(oddělení - kraj)

Datum konání akce*)

Název akce*)

(pokud ubytování nesouvisí se
školením, uveďte SC, RR nebo jiný
konkrétní důvod)

E-mail + GSM*) 
(prosíme uvádět oba údaje)

 Datum příjezdu:	 	 	 	  Datum odjezdu:

OBJEDNÁVKA SLUŽEB
Prosíme uvést termíny požadovaných služeb

POŽADOVANÉ SLUŽBY OZNAČTE KŘÍŽKEM

ubytování v den nástupu od 14.hod.                                                                                vyklizení pokoje v den odjezdu do 10.hod.

VYPLŇOVAT V ADOBE ACROBAT, V PROHLÍŽEČI NEMUSÍ VYPLŇOVÁNÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT

cena 80 Kč včetně DPH/osoba

cena 120 Kč včetně DPH/osoba

Žádáme o zaslání samostatné přihlášky (objednání služeb) zvlášť na každou akci a osobu

verze 2022-1, platná od 1.7.2022
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