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Máte rádi dechovku?
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Pak vám určitě nesmí chybět nový
časopis DECHOVKA, TO JE NAŠE!
Čeká na vás plno informací z oblasti
dechové hudby u nás a ve spolupráci
s partnery i ze zahraničí.
Reportáže z různých akcí, rozhovory,
vzpomínky, články z historie dechové
hudby, přehled koncertů a festivalů,
přehledy rozhlasových stanic, které
vysílají dechovou hudbu, nabídka CD,
muzikantská křížovka apod.

Partnery časopisu jsou NIPOS-ARTAMA Praha, Svaz hudebníků ČR, Svaz dechových orchestrů ČR,
Společnost dechové hudby při AHUV a Kubešovo hudební vydavatelství. Časopis vychází za finanční podpory OSA.

objednací KUPON NA PŘEDPLATNÉ

Objednávka na roční předplatné časopisu Dechovka, to je naše! za 200 Kč (4 čísla á 50 Kč)
Závazně objednávám časopis Dechovka, to je naše!
Způsob platby*

složenkou:

nebo

Od čísla:

Počet kusů:

bankovním převodem:

*zaškrtněte

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

Ulice:

Místo:

PSČ:

Společnost:

IČ:

DIČ:

Podpis:
Vyplněný objednací kupon vystřihněte nebo okopírujte a zašlete na adresu:

Václav Hlaváček, Machatého 689, 152 00 Praha 5

Objednávat můžete také přes e-mail:

krajanka@krajanka.eu

Dotčené osobní údaje správce shromažďuje, disponuje jimi a zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) výhradně za výše uvedeným účelem.

