
 

 

 

Jméno a příjmení 
včetně titulů 

 
 

Telefon   
 

E-mail 
 
 

Adresa  
zaměstnavatele  
(případně vlastní)  

 
 

Podpis 
 
 

Objednávka ubytování: 
Účastníkům workshopu přihlášeným do termínu 30. září 2018, nebo do vyčerpání 
kapacity 30 lůžek, bude pořadatelem zajištěno ubytování v samotném klášterním 
areálu (pokoje v prelatuře a nedalekém objektu bývalé klášterní lékárny). V cenové 
relaci 200 Kč za jednu noc budou nabízeny vícelůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením. Jiný způsob ubytování představuje nedaleký hotel U nádraží, ve 
kterém se lze ubytovat v jedno a vícelůžkových pokojích v cenové relaci 400 Kč za 
jednu noc (celková dostupná kapacita 27 lůžek v 8 pokojích a jednom apartmánu). 
V hotelu je také možné objednat si snídani v ceně od 85 Kč za jednu osobu. 

 
Závazně si objednávám ubytování v Klášteře Teplá 

 
ANO / NE  

(nehodící se škrtněte) 
 
Závazně si objednávám ubytování v hotelu U nádraží 

 
ANO / NE 

(nehodící se škrtněte) 
Přeji si bydlet s 

 

Závazná přihláška k účasti na workshopu  

Archivní rešerše v 21. století 
Klášter Teplá 8. – 9. listopadu 2018 



Objednávka obědů a snídaně: 
Účastníkům, kteří si objednají obědy, bude zajištěno stravování v rámci hotelu 
U nádraží v přibližné cenové relaci 100 Kč za jeden oběd. Snídani bude pro 
účastníky workshopu zajišťovat pořadatel v prostoru klášterního refektáře v ceně 
100 Kč za jednu snídani. Večeři ve formě společenského rautu v klášterním refektáři 
bude bezplatně zajišťovat pořadatel workshopu.  

 

Přihláška příspěvku na workshopu: 
 
Na místě bude k dispozici dataprojektor, ozvučení a popřípadě notebook. Zvláštní 
požadavky je nutno oznámit předem na níže uvedenou emailovou adresu.  

Autor/ři, název 
referátu: 

 

Anotace:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Přihlášky na workshop, formuláře k objednání ubytování  
a stravování, případné dotazy: 
Bc. Pavel Řepík, ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň, tel. +420 733 136 456,  
e-mail: prepik@zip-ops.cz   

 
Závazně si objednávám obědy 
v hotelu U Nádraží 

čt – 8. listopadu 2018 
 

ANO / NE 
(nehodící se škrtněte) 

pá – 9. listopadu 2018 
 

ANO / NE 
(nehodící se škrtněte) 

 
Závazně si objednávám 
snídani v Klášteře Teplá 

pá – 9. listopadu 2018 
 

ANO / NE 
(nehodící se škrtněte) 

 


