
FORMULE DE JEU / HRACÍ SYSTÉM:
texas scramble 
(équipes de 2 joueurs / týmy po 2 hráčích)

PROGRAMME / PROGRAM: 
8h30 Inscription, petit déjeuner  

/ registrace, snídaně 
9h30 Accueil, règlement du tournoi  

/ uvítání, pravidla turnaje
10h Shot gun start 
15h Fin du tournoi, déjeuner  

/ konec turnaje, oběd 
20h Cocktail dînatoire et remise des prix à 

l’Ambassade de France  
/ slavnostní koktejl a předání cen na 
Francouzském velvyslanectví

Annulation de la participation sans frais 
/ zrušení účasti bez storno poplatku :
Flight: le 16 mai 2014 au plus tard 
/ nejpozději 16. 5. 2014.
Fee: le 23 mai 2014 au plus tard 
/ nejpozději 23. 5. 2014.
Cocktail: le 30 mai 2014 au plus tard
/ nejpozději 30. 5. 2014.
Après ces dates, les prix de participation 
seront facturés en plein vigueur. 
Po těchto datech budou účastnické poplatky 
fakturovány v plné výši.

Veuillez nous envoyer votre bulletin 
d’inscription le plus tôt possible et avant le 
15 mai 2014. Le prix de participation vous 
sera facturé avant le tournoi. 
/ Závaznou přilášku prosím zašlete obratem, 
a nejpozději do 15. května 2014. Účastnický 
poplatek Vám bude fakturován před 
konáním turnaje.

RSVP: Lucie Zralá
Tel.: +420 224 833 090
Fax: +420 224 833 093
e-mail: zrala@ccft-fcok.cz

BULLETIN D’INSCRIPTION / REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Prix de participation pour les joueurs comprend la participation au tournoi ainsi que la 
participation au cocktail à l’Ambassade de France. 
Účastnický poplatek pro hráče zahrnuje účast na turnaji i na koktejlu na Francouzském 
velvyslanectví. 

FLIGHT (4 JOUEURS / 4 HRÁČI) 
  Entreprise membre / členská společnost 20 000 CZK

  Entreprise non-membre / nečlenská společnost 25 000 CZK 

Entreprise / společnost

Nom de participant 
/ jméno účastníka

HCP

FEE (JOUEURS INDIVIDUELS / JEDNOTLIVCI)  
  Membre / člen 6 000 CZK / pers.

  Non-membre / nečlen 7 000 CZK / pers. 

HCPNom de participant 
/ jméno účastníka

Les prix HT / ceny bez DPH.

NON-JOUEURS / NEHRAJÍCÍ
Participation au cocktail à l’Ambassade de France 
/ účast na koktejlu na Francouzském velvyslanectví   

  Membre / člen 1 000 CZK / pers.

  Non-membre / nečlen 1 500 CZK / pers. 

Entreprise 
/ společnost 

Nom de participant 
/ jméno účastníka

Chambre de commerce franco-tchèque 
Francouzsko-česká obchodní komora
IBC, Pobřežní 3, 186 00 Prague 8
www.ccft-fcok.cz
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