
Závazná přihláška
k účasti na 9. ročníku setkání sběratelů zoo materiálů a 

příznivců zoo, které se uskuteční 8. – 10. dubna 2022

v ZOO Ostrava

Tato přihláška platí pouze pro jednu osobu. Vyplňte formulář (pole označená hvězdičkou jsou povinná) a uložte jej pod 
jménem přihlášeného – ve tvaru prijmeni_jmeno - bez interpunkce a s podtržítkem mezi slovy (např. novak_bedrich.pdf). 
Vyplněný a uložený formulář poté odešlete mailem na adresu: . rh@romanhynek.cz

* Adresa:

* Výměny zoo materiálů se:   nezúčastním

Stravování 
Mám zájem o:

ANO

ANO

(obojí informace budou sloužit ostatním sběratelům - pokud je vyplníte, budou uveřejněny na Facebooku ZOOfanatiky. 
Sběratelé tak budou předem vědět, co a s kým měnit i co přivést.)

Sbírám:

Na výměnu budu mít:

zúčastním a požaduji: stůl (90,- Kč) 

NE ANOJsem dítě do 15 let:

Účastnický poplatek:

Poplatek za stůl:

Poplatek za stravování:

NE 

NE 

NE 

NE

* Telefon:

E-mail:

* Jméno: * Příjmení:

Sběratelé - výměna zoo materiálů

půl stolu (50,- Kč) 

ANO* Pátek - oběd (120,- kč)

* Sobota - snídaně (65,- kč)

* Sobota - oběd (120,- kč)

* Sobota - večeře (120,- kč)

* Neděle - snídaně (65,- kč)

* Neděle - oběd (120,- kč) 

ANO

NE 

NE 

ANO

ANO

Páteční večeři a přípitek mají  všichni (v ceně 
ZOOFanatiky).

Oběd je včetně polévky.



Platbu proveďte bankovním převodem na číslo účtu: 78-5207020247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno. (platba v hotovosti na místě je možná pouze u cizinců nebo ve zvláštních ojedinělých případech a jen po 
předchozí domluvě).

Celková částka:

Číslo účtu, z kterého bude platba provedena:

Vyplněný formulář uložte pod jménem přihlášeného – ve tvaru prijmeni_jmeno - bez interpunkce a s 
podtržítkem mezi slovy (např. novak_bedrich.pdf) a poté odešlete mailem na adresu: rh@romanhynek.cz. 

Pro každou osobu vyplňte a odešlete jednu přihlášku.

Poslední možný termín pro přihlášení je 3. dubna 2022!!!  

Platba:

(pro identifikaci platby)

Ubytování: 

Většina ubytovacích zařízení dala část své kapacity k dispozici pro Ukrajinské uprchlíky a proto nejsme schopni 

rezervovat ubytování pro tak velkou skupinu. Každý si musí zajistit své vlastní ubytování - ubytování pro 

jednotlivce by neměl být problém.

Poznámka:
Domluvili jsme se, že výtěžek aukce bude předán Ukrajinské asociaci zoologických zařízení a akvárií (UAZA) a použit 
na pomoc ukrajinským zoo. Proto budeme velmi rádi za každý hodnotnější předmět do aukce - pokud něco takového 
máte, určitě to přivezte.
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