
 

  

 

 

TOTEMové (do)zápisy 2022 

Informace k zápisům do aktivit v lednu 2022 

S koncem roku 2021 se blíží i konec předplatných na jednotlivé kurzy a zvolna 

bude končit také zimní semestr Akademie třetího věku. Proto je nyní ten správný 

čas si rozmyslet, zda ve vámi vybraných aktivitách budete pokračovat 

i v následujícím období (v dalším pololetí, s novým předplatným nebo v letním 

semestru) a pak si včas potvrdit své místo.  

Protože v TOTEMu nabízíme velký počet aktivit a chceme zajistit jejich kvalitu 

a vám průběžnou péči, potřebujeme administrativní záležitosti spojené 

s pokračováním aktivit zvládnout v co nejkratším termínu. Z tohoto důvodu bude 

možné se zapsat (a platbou potvrdit svoji další účast v aktivitě) v tyto dny: 

Pro stávající účastníky kurzů s poplatkem 

Úterý   18.1.2022 9:00 – 16:00 hod. 

Čtvrtek  20.1.2022 9:00 – 18:00 hod. 

 můžete přijít osobně nebo požádat někoho jiného, aby vaše místo potvrdil 

a uhradil poplatek, v těchto dnech nezáleží na pořadí, 

 informace o výši poplatku získáte u koordinátora dané aktivity, 

 v případě zájmu o bezhotovostní platbu požádejte koordinátora do 7.1.2022 

o variabilní symbol (od částky 300 Kč za jednu aktivitu), částka pak musí být 

připsaná na účtu TOTEM, z.s. nejpozději do 18.1.2022, 

 do této doby jsou vaše místa rezervována, pokud neobdržíme platbu na další 

období, budeme to brát jako vyjádření vašeho nezájmu v dané aktivitě dále 

pokračovat a vaše místo přenecháme dalším zájemcům. 

Pro nové zájemce o kurzy s poplatkem 

Pondělí  24.1.2022 9:00 – 18:00 hod. 

 informace o volných místech v aktivitách získáte na webových stránkách 

www.totemplzen.cz a na recepci TOTEMu po zápisech pro stávající účastníky, 

tedy nejdříve 21.1.2022 (po 12:00 hod.), 

 v tento den bude rozhodovat pořadí zapsaných na volná místa.  

http://www.totemplzen.cz/


 

 

 

 

Do nabídky Akademie třetího věku plánujeme v letním semestru 2021/2022 

zařadit nové kurzy. O jaké konkrétní kurzy půjde, se dozvíte 17.1.2022, kdy nabídku 

nových akademických témat zveřejníme v aktualitě na webových stránkách 

www.totemplzen.cz a informace o novinkách v Akademii třetího věku získáte 

od tohoto dne rovněž na recepci TOTEMu. Přihlásit se do nových kurzů A3V bude 

možné v den, který je vyhrazen pro nové zájemce o kurzy s poplatkem, tedy 

24.1.2022 v čase 9:00 – 18:00 hod. U některých témat převážně přednáškového typu 

zvažujeme za nepříznivé epidemiologické situace, která by nepřála setkávání, či jej 

přímo znemožňovala, o realizaci kurzů jinou než prezenční formou. Pro více 

informací kontaktujete koordinátorky Akademie třetího věku. 

Pokud se účastníte TOTEMového hůlkování, získali jste informace 

o pokračování této aktivity a s tím spojených záležitostí jinou cestou. Další cyklus 

TOTEMového hůlkování bude probíhat v termínu 10.1.–19.2.2022 a poplatek 

za šestitýdenní kurz je 150 Kč. Noví zájemci o nordicwalkingové vycházky v rámci 

tohoto projektu se mohou hlásit od 4.1.2022 a doplnit volná místa ve skupinách.  

 

Přejeme krásné vánoční svátky a pohodový nový rok! 

Váš TOTEMový tým 

http://www.totemplzen.cz/

