
ŽÁDOST O VSTUPENKU DO LÁZNÍ RAUPENNEST ALTENBERG 
 

 

 

Žadatel (jméno a příjmení)       Žadatel fyzickou osobou:          JE          NENÍ 

 

Trvalé bydliště (úplná adresa)  

 

Datum narození žadatele 

 

Předmět žádosti:    VSTUPENKA DO LÁZNÍ RAUPENNEST ALTENBERG 

 

 

Charakteristika žádosti: 

 

 

Žádám o bezplatné poskytnutí vstupenky do Lázní Raupennest Altenberg  

 

Pro mou osobu                     Ano        Ne         počet kusů  1ks 

 

Pro manžela/druha              Ano        Ne         počet kusů……….             Jméno, příjmení……………………………………………… 

 

Pro mé děti                            Ano        Ne         počet kusů……….             Jméno, příjmení……………………………………………… 

 

                                                                                                                          Jméno, příjmení……………………………………………… 

 

                                                                                                                          Jméno, příjmení……………………………………………… 

 

                                                                                                                          Jméno, příjmení………………………………………………       

 

Odůvodnění žádosti: Vzhledem k poskytnutí možnosti péče o své zdraví za strany města mám zájem o využití tohoto benefitu. 

 

Tel. žadatele/ky…………………………………………………. 

 

 Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

 Souhlasím s případným zveřejněním své žádosti na stránkách Města Košťany. 

 Čestně prohlašuji, že nemám vůči Městu Košťany ani jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím žádné neuhrazené 

závazky ani dluhy. 

 Vstupenky je možné si vyzvedávat vždy v od 1. října do 31. května daného roku. 

 Prohlašuji, že splňuji  a dodržím následující podmínky: 

a) Žadatel musí mít trvalé bydliště v Košťanech. 
b) Žadatel může využít vstupenku-zdarma od Města Košťany a to jednou ročně v maximálním počtu 4ks/osobu. Příjemce si může 

vždy vyzvednout vstupenku 1krát za 2 měsíce. 
c) Evidence a odběr vstupenek bude probíhat v podatelně města u paní Pacandové. 
d) Obchodování se vstupenkami je zakázáno, při porušení nebude mít dotyčný občan možnost využívat žádné další benefity města 

v příštích 5-ti letech.  
e) Žadatel nesmí mít žádné nezaplacené závazky vůči Městu Košťany, organizačním složkám a jeho PO 
f) Vstupenku může využít pouze žadatel, kterému byla poskytnuta. Nesmí jí darovat ani jinak předat další osobě, která by jí využila 

ke vstupu do plovárny (při porušení tohoto ustanovení platí sankce dobu e) výše uvedeného). 
g) Nepoužité vstupenky je povinen žadatel vrátit a to do 1.6. daného roku, jinak mu bude účtováno 4,50 euro/kus. 

 

 

 Přijetím této volné vstupenky/nek žadatel souhlasí s výše uvedenými pravidly. 

 

Vstupenky přebral/a osobně v počtu ……..ks 

 

 

Podpis: 

  

 

V Košťanech dne: 


