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Přihláška
Závazně se tímto přihlašuji do dvoustupňového vzdělávacího programu Drom o.p.s. pro TSP.
jméno     	
zaměstnavatel     	
ulice     	
PSČ + obec     	
jméno nadřízeného     	
telefon do práce     	
e-mail pracovní     	
adresa bydliště     	
soukromý telefon     	
e-mail soukromý     	

podpis zaměstnavatele     	     podpis TSP     	

___________________________________________________________________________________
Přihlášku odešlete nejpozději 26.2. 2004 jedním z následujících způsobů
mailem
ceskova.drom@seznam.cz
faxem
545 574 346
poštou
Laďka Češková
Drom o.p.s.
Štítného 11
130 00 Praha 3
poznámka 1
Zájemci o první cyklus vzdělávacího programu Drom, kteří působí v Moravskoslezském kraji, ať kontaktují paní Lýdii Poláčkovou (tel.: 596 284 956, e-mail: LydiaP@seznam.cz).
Informace pro účastníky
dvoustupňového vzdělávacího programu Drom pro TSP
První setkání
Proběhne od 8. do 12. března 2004 v hotelu Slovanka, Karlovarská 78, Stochov - Slovanka. V pondělí 8. března začínáme v 17.30 hodin (večeří), v pátek končíme ve 12.00 hodin (obědem). Ubytování je zajištěno ve dvou-pětilůžkových pokojích se sociálním zařízením, stravování formou plné penze. 
Doprava
Hromadnou dopravou: z Prahy jede přímý autobus i vlak (cca 50 minut). Cesta z vlakového nádraží Stochov trvá pěšky až do hotelu cca 5 minut a bude zřetelně značena. Autobusová zastávka se jmenuje Stochov – Slovanka a je cca 100 metrů od hotelu. Pečlivě uschovejte jízdenky – na jejich základě Vám v pátek bude vyplacena dvojnásobná částka na úhradu zpáteční cesty.
Autem: je nutné dostat se na dálnici č. E 48/6 směrem na Karlovy Vary. Na sjezdu je značen Stochov a těsně za sjezdem jsou již směrovky k hotelu Slovanka. Hotel stojí na křižovatce silnic č. 236 Slaný – Lány a č. 606 Kamenné Žehrovice – Nové Strašecí.
Pozor: každému, kdo jede autem, bude hrazena doprava ve stejné výši, jakou by zaplatil za cestu hromadnou dopravou. Příklad: Cesta vlakem z Prahy do Stochova stojí v průměru 40,- Kč. Tomu, kdo by jel z Prahy do Stochova autem, vyplatíme na konci setkání 40,- Kč za cestu do Stochova + 40,- Kč na zpáteční cestu. 
Kytary, housle a další hudební nástroje jsou vítány. Těšíme se na viděnou!
Za organizační tým

	Laďka Češková
ředitelka vzdělávacích programů


