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Den s handicapem, den bez bariér
Český Krumlov 8-9. 9.2007

Registrační formulář - závazná přihláška - individuálního návštěvníka 

Jméno

Věk
druh zdravotního omezení
vozíčkář : mechanický vozík

sluchové postižení : částečné úplné

zrakové postižení : částečné úplné

jiné zdrav. omezení - jaké

číslo průkazu ZTP

Doprovod vlastním asistentem A N

počet :

Kontaktní údaje

Adresa

Telefon, mobil, fax 

Email:

Typ ubytování Hotel Penzion Privát Hostel

na dny 7.9.2007 8.9.2007 9.9.2007 10.9.2007

počet bezbariérových pokojů

počet standardních pokojů
počet osob ZP
počet dalších osob

jiné požadavky

Způsob dopravy do/z ČK místní A   N vlastní doprava
vlakem A   N SPZ:
autobusem A   N

el. vozík

Další doprovázející osoby (mimo 
asistenta a ZP)

Rezervace ubytování : ( prostřednictví Infocentra - standardní ceny ubytovatelů  ) 

Respektovatelná cena na os/noc :

Pokud si chcete zajistit ubytování sami můžete využít nabídku :  www.ubytovani.ckrumlov.cz 

Žádám o rezervaci parkovacího místa pro vozidlo označené výše uvedenou SPZ a č.ZTP 



Formulář_individuální_návštěvník

Stránka 2

Rezervace návštěvy : Kdy počet osob
8.9.2006 9.9.2006 Čas ZP/ZTP další osoby celkem

Pohádkový dům

Muzeum útrpného práva

Muzeum stavebních dějin a řemesel

Dům fotografie

Přihlášku můžete předat osobně nebo zaslat na adresu :

...............................
Tel: 380 704 622-3, 380 704 614, 606 422 628 objednatel

Státní hrad a zámek - prohlídka pro 
vozíčkáře
Státní hrad a zámek – prohlídka 
barokního divadla
Státní hrad a zámek - prohlídka pro 
sluchově postižené
Egon Schiele Art Centrum – individuální 
prohlídky výstav
Regionální muzeum - prohlídka pro 
vozíčkáře
Regionální muzeum - prohlídka pro 
zrakově postižené

Wax Muzeum

Dotkni se Českého Krumlova – 
specializovaný program pro nevidomé
Skupinové prohlídky města - pro 
vozíčkáře 
Skupinové prohlídky města - pro 
sluchově postižené

Český Krumlov z řeky Vltavy – 
specializované projížďky na voru

Český Krumlov z řeky Vltavy – 
specializované projížďky na raftu 

Infocentrum, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
Fax: 380 704 619, Email : handicap@ckrumlov.cz
Nebo vyplnit na stránkách www.ckrumlov.cz/handicap
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