BOHEMIA Troppau, o.p.s.
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Datum přijetí/
Empfangen am:

Přihláška pro německé spolky na ambulantní rehabilitaci roce 2021 /
Anmeldeformular für Vereine der Deutschen für kleine Rehabilitation
im Jahr 2021
Název spolku/
Bezeichnung des
Vereines:

I.

Všeobecné podmínky/Allgemeine Bedingugen

1. Žadatel se může přihlásit u příslušného německého spolku./Antragsteller hat sich bei
dem zuständigen Verein der Deutschen anzumelden.
2. Omezení 1.200,- Kč na jednoho účastníka od roku 2021 neplatí. V seznamu
uveďte u každého účastníka, jaký finanční rozsah chce čerpat. Pokud objem
žádostí překročí rozpočet projektu, budou žádosti zařazovány v pořadí, v jakém
byly doručeny/ Die Einschänkung 1.200,- CZK pro Teilnehmer gilt siet 2021 nicht
mehr. Geben Sie im Verzeichnis bei jedem Teilnehmer an, in welchem
finanziellen Umfang er die Reha beanspruchen will. Überschreitet der Umfang
der Anträge die Projektsumme, werden die Anträge in der Reihenfolge bewilligt,
in der die uns gelifert worden sind.
3. Na ambulantní rehabilitaci se mohou přihlásit jen občané České republiky, kteří se
narodili 31.12.1945 nebo dříve./Antragsberechtigt sind am 31.12.1945 oder früher
geborene Bürger der Tschechischen Republik.
4. Maximální celková cena rehabilitace na osobu je 10.000,- Kč (Z toho účastník zaplatí
vlastní podíl 35%, tj. maximálně 3.500,- Kč). Der maximale Preis für Reha pro Kopf
ist 10.000,- CZK (Der Teilnehmer bezahlt daovn die Eigenleistung von 35%, dh.
maximal 3.500,- CZK).
5. BOHEMIA Troppau, o.p.s. oznámí spolku, jaký počet účastníků ambulantní
rehabilitace byl schválen. Jakmile spolek zaplatí vlastní podíl a doručí fakturu
z rehabilitačního zařízení vč. jmen a roku narození účastníků, uhradí Bohemia
Troppau, o.p.s. fakturu rehabilitačnímu zařízení. / BOHEMIA Troppau, o. p. s.
benachrichtigt den Verein über die bewilligte Anzahl der Teilnehmer. Sobald der
Verein die Eigenleistung bezahlt und die Rechnung von der Reha-Einrichtung
einschliesslich der Namen und Geburtsjahre schickt, überweist Bohemia Troppau,
o.p.s. den Betrag an die Rehabilitationseinrichtung.
6. Přihlášku s jmenným seznamem účastníků zašlete do 28. 02. 2021. /Das
Anmeldeformular mit dem namentlichen Verzeichnis der Teilnehmer schicken Sie
bitte bis 28. 02. 2021.
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II.

Seznam účastníků/Teilnehmerverzeichnis

V případě, že budeme nuceni krátit počet účastníků např. z důvodu velkého počtu
přihlášených osob, budeme brát účastníky postupně dle pořadí tohoto seznamu. / Falls wir die
Teilnehmerzahl zB. wegen zu grosser Zahl der Angemeldeten kürzen müssen, nehmen wir die
Teilnehmer der Reihenfolge in diesem Verzeichnis nach.
Číslo/Nr.

Jméno/Name

Datum
narození/Geburtsdatum

Bydliště/Wohnsitz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
III. Prohlášení / Erklärung
Podáním přihlášky spolek potvrzuje, že jsou mu známy Všeobecné podmínky BOHEMIA
Troppau, o.p.s., že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.
Mit der Abgabe des Antrages bestätigt der Verein, daß ihm die Allgemeinen Bedingungen der
BOHEMIA Troppau, o.p.s. bekannt sind, daß er diesen zustimmt und daß er sie im vollen
Umfang akzeptiert.
V/In .............................. dne/am……..................
___________________________________
Podpis zástupce / Unterschrift des Vetreters

2020

