
* 32' Název a adresa zvoucí spo|ečnostilorganizace
Ha:saHae r-' 4qpec npar-narrrarorqež xoivnaxuu / opfaHl'3aqu'

Telefon a fax
spo|ečnosti/organizace
Tote$on N $arc xorr.rnauzu /
opraHH3aqnlr

Příjmení' jméno, adresa, te|efon, fax, e-mai|ová adresa kontaktní osoby ze zvoutí spo|ečnosti/organizace
oaurmm' HMÍ' aApec' rmet|on, i|axc a agpec aletrpoxxoň TIoqTLI l(oHTaxffioro IHqa XoMnaH'{u ! oprap1usauw

* 33. Nák|ady spojené s cestou a s pobytem žadatele hradí
PacxoAat s'ulBr,merrs Ha ilpoe3n !I Bo BpeMÍ npe6ueanux oI]JIaqI-IBaeT

fi žadate| sám
CAM 3A{BUTEJTL

Způsoby podpory
Cpercrsa

X hotovost
Hajlu(mHe ÁeHE|H

D testovní šcky
,qopoxHLre qeKB

fr m"aitoi t 
""t"KpelHTHaJr KapTOqKa

fr předplacené ubytováni
npeÁolulaqeHo MecTo npofi,IBa!{r{'

D předplacená doprava
npeno[raqeH rpaHcriopr

Ú jinÝ (prosím upřesněte)
I.II'II€ {vxa3aŤš)

D sponzor (zvoucí osoba, spo|ečnost, organizace), prosim upřesněte
cIIoHcÓp (npmamarorqee JIHI1o' XoMI]aHu'' opraausaqxx)' yxa3aT6

il uvedený v po|i 31 nebo 32
ynoMJrnlrsre s nyuxrax 31

D jiaý (prosínr upřtstěte) . '

rmrre (yr<a:ars)

Způsoby podpory
cpeAcTBa

D hotovost
HaIII'ItIHÁIe .qeHhl?

! poskytnutí ubytování
ooecfi eqi4BaeTct MecTo rlpoxr.{BaHut

D pokr1tívšech nák|adů běhcm pobytu
onÍa.IllBÍlJoTc' Bce pacxo.Ell Bo Bpeux npe6usaaru

fl předplacená doprava
onla{TtBaeTcs TpaHcncpT

tr jiný (prosím upřesněte)
uaxe (yrasars)

34. osobní údaje rodinnóho pffslušníka, který je občanem EU, EIIP nebo Švýcarska
Jlnurrxe 6arrr*Ie qJIeHa ceMĚg' 

'Bj1lllo1qe]-oc'.pa'.na]rnnov 
EaponeĚcxoro Co$3a' E'Bponeřq(oro,

9xorrourqecxoro Epocrparrclsa u:rg llleežqapua

Příjmeni
Oavar!u

Jméno (iména)
Hvx (urvreria)

Datum rrarození
,{ara poxgeirar

Státni příslušnost
fpaxgaircrao

Čís|o cestovního dok|adu rcbo průkazu
ÉotoŽnosti
Hovep nacnopra }rn}' y.4ocToBepeHaÍ JIIttlHocTI,l

35. Příbuzens|cý vztah s občanem EU, EIIP nebo Šrrýcarska
Pogcrno c rpaxqqanarron,r Eaponeňcroro Coror4 Eeponeř'cxoro 3xortor"lrqecxoro flpocrpaHcrna aln Illseřqapaa

E manže|(ka) E oitE D vnu!ďvnučka n aivisly předek v přímé tinii
syrpyrl-a pe6eitoK snyr/-vra Hxq4aBeHerl

36. Místo a datum
Mecro r.r gara

MOSKVA

4C '1 2c,4o

37. Podpis (u ncz|eti|ýcb podpis vykonavatele rodičovski
odpovědnosďzákonného ástupce, poručníka nebo
opatrovníka)
flognacr {pax HecoBepillenHolrersr.u - no.Enucblaqa c
no..lHoMoqH'MH po3urereň / raxorrrroro npe]cTaBuTen't

lr , i
,/f (CrOup.rGC1,/


