ČEŠTINA / English version below

Dharmabus: Iniciace na Bílý Deštník
Becske, 20/09/08
S přáteli za Dharmou!
Odjezd
19/09 večer z Ruské, sraz 23:00 v pražském Centru.
Příjezd do Becske 20/9 ráno.
Návrat
20/09 odjezd z Becske po ukončení programu.
Příjezd do Prahy v neděli v brzkých ranních hodinách.
Cena
850,- Kč tam a zpět za osobu luxusním autobusem.
Při cestě pouze jedním směrem účtujeme 500,- Kč.
Registrujte se na http://www.bdc.cz/regserver/prague-becske-trip-20092008.
Je potřeba se zaregistrovat co nejdříve. Registrujte se i v případě, že už je kapacita busu naplněná, při
dostatečném množství náhradníků vypravíme další bus.
Platba
Jízdné je potřeba zaplatit do 15/9 jedním z následujících způsobů.
a) Na účet (viz bankovní údaje v registračním formuláři),
b) hotově k rukám Alice či Blanky.
Kontakt
Výletní tým Vadžra Blondýny:
blanka.mastnikova@centrum.cz
alice.kralova@hotmail.com
Pozn.
Na samotný program v Becske je potřeba se zaregistrovat individuálně.
Viz www.course.buddhizmusma.hu.
Dharmabus na Iniciaci 28/09 bude rovněž vypraven.
Sledujte konferenci a nástěnky.

ENGLISH version
Dharmabus: White Umbrella Initiation
Becske, 20/09/08
Dharmawise with your friends!
Departure
19/09 in the evening from Ruská street, we shall meet at 23pm in the Prague Centre.
Arrival to Becske is expected 20/09 in the morning.
Return
20/09 departure from Becske after the programme is concluded.
Arrival to Prague on Sunday in early morning hours.
Price
CZK 850,- a round-trip on a nice bus.
One-way ticket is CZK 500,-.
Please, register ASAP at http://www.bdc.cz/regserver/prague-becske-trip-20092008/ .
Register even if the bus is fully booked, if the number of people is high we will launch another bus.
Payment
The payment is due until 15/09.
a) Via bank tranfer (see banking details in the registration form),
b) in cash in hands of Blanka or Alice.
Contact
Vajra Blondies, trip-organising team:
blanka.mastnikova@centrum.cz
alice.kralova@hotmail.com
Note
It is necessary to register individually for the programme in Becske.
See www.course.buddhizmusma.hu.
Dharmabuses for the Initiation 28/09 will be provided as well.
Please, keep yourselves informed.

