Vyřizuje: Petr Bouška
Telefon:

+49 35022 502 52, -42

Telefax:

+49 35022 502 33

e-mail:

petr.bouska@lanu.sachsen.de

Datum:

17.10.2016

Vážené dámy, vážení pánové,
ve spolupráci se správami chráněných území našeho regionu dovolujeme
si Vá dovolujeme pozvat k účasti na další:

ODBORNÝ SEMINÁŘ O ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU
tentoktrát věnovaný tématu

Kulturní krajina Českosaského Švýcarska:
péče o dědictví
který se bude konat

ve čtvrtek, 10. listopadu 2016, od 9:30 do 15 hod.
v Domě Českého Švýcarska, v Krásné Lípě
Dovolujeme si Vás na seminář co nejsrdečněji pozvat a věříme, že se
zapojíte i do diskusí, které budou následovat po každém příspěvku. Celý
program semináře bude simultáně tlumočen.
S pozvánkou obdržíte i program semináře. Uvítáme, předáte-li všechny
informace i případným dalším zájemcům.
Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat o nahlášení vaší
případné účasti - sdělením údajů uvedených na druhé straně této
pozvánky.
S díky a pozdravy,

Dr. Sabine Stab
vedoucí
Informační středisko Národního parku Saské Švýcarsko

Závazné přihlášky, prosím, zasílejte (i bez nutnosti využití návratky)
na jeden z níže uvedených kontaktů:
e-mailem:
faxem:
telefonicky:
poštou:

petr.bouska@lanu.sachsen.de
+49-35022-502-33
+49-35022-502-42
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 b
D-01814 Bad Schandau

Organizační údaje:
Nabízíme možnost si společně s přihlášením objednat i oběd o polední přestávce
(hrazený z vlastních prostředků) v sousední restauraci. V případě zájmu uveďte,
prosím, číslo zvolené možnosti v níže uvedeném formuláři nebo nám jej sdělte
při přihlášení bez návratky.
K výběru jsou:
polévka: bramborová
Hauptgericht zur Auswahl:
1. kuřecí po čínsku, rýže
2. hovězí guláš, houskový knedlík
3. vykoštěná kuřecí stehna na medu a bylinkách, šťouchané brambory
4. špenátové lasagne
Cena za menu (polévka + hlavní chod):

140,- Kč

Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do: 3.11.2016, 12 hod.
Účast je bezplatná.

----------------------------------------------------Přihláška na
ODBORNÝ SEMINÁŘ O ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU

Kulturní krajina Českosaského Švýcarska: péče o dědictví
čtvrtek 10.11.2016

příjmení, jméno
příp. instituce / pracoviště
adresa
e-mail (příp. telefonní číslo)
Mám zájem o oběd (vybrané chody):  NE  ANO číslo(a)________
(Pokud zvolíte ANO, prosíme uveďte počet jídel.)

