
V:                                          dne:

Na fakturu uveïte èíslo naší objednávky:

podpis (lze podepsat i elektronicky):

Hovorèovická 382, 250 65  Líbeznice
IÈ: 48953041, DIÈ: CZ48953041

tel.: 283 981 818, 603 213 386, 603 213 387
e-mail: medim@medim.cz

Pøihláška
závazná pøihláška úèasti 
na odbornou konferenci POTRUBÍ 2020

25. - 26. února 2020  |  Hotel ENERGIE, Praha Uzávìrka pøihlášek: 20 2. 2020

POTRUBÍ
 2020

Firma/organizace*:

Úèastník (pøíjmení, jméno, titul):

Adresa:

PSÈ: Kontaktní osoba:

Telefon:IÈ*: DIÈ*: e-mail*:

Závaznou pøihlášku zašlete co nejdøíve nejlépe e-mailem na adresu konference@medim.cz
Medim spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Bankovní ústav:** Èíslo úètu:**
*   Na tyto údaje bude vystavena faktura a zaslána elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu   
** Bankovní ústav a èíslo úètu slouží k identifikaci Vaší platby

Organizace akce se øídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveøejnìny na 
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. 

Svou úèastí vyjadøujete souhlas s tìmito podmínkami.

Ochrana osobních údajù
Pøi zpracovávání osobních údajù dbá organizátor akce na dodržování nejpøísnìjších norem zabezpeèení a dùvìrnosti, které zaruèují soulad s naøízením EP a 
Rady (EU) 2016/679 (GDPR) V souladu se zákonem è. 110/2019 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, udìluje úèastník odesláním 
této pøihlášky organizátorovi akce spoleènosti Medim, spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních údajù pro úèely administrativy spojené s organizací 
konferencí a semináøù a dále se zákonem è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 
Podrobnìjší informace naleznete na stránce: http://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornìní pro úèastníky
Dovolujeme si tímto upozornit úèastníky, že z akce bude poøizována fotodokumentace za úèelem propagace akce 
na internetových stránkách a v tištìných materiálech poøadatele.

Úèastnický poplatek:

o (vč. 21% DPH)  4.792 Kè/úèastník Vložné A. pro úèastníky z ÈR 
 (Základ 3.960 Kč, DPH 21%: 832 Kč) 
 poukažte na účet organizátora, vedený u Fio banky, a. s., č.ú.: , variabilní symbol , konstantní symbol Platbu za vložné v Kč 2801396892/2010 31913 0308

o (vč. 21% DPH)  191,68 €/úèastník Vložné B. pro úèastníky z SR 
 (Základ 158,40 €, 33,28 € DPH)
 poukažte na účet organizátora, vedený u Fio banky, a. s., č.ú.: , variabilní symbol , konstantní symbol Platbu za vložné v Kč 2301396888/2010 31913 0308
 IBAN: CZ6920100000002301396888, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Ubytování v hotelu ENERGIE: 
(kapacita ubytování omezena, ubytování organizátor zajišťuje dle došlého poøadí pøihlášek, v pøípadì vyèerpání kapacity úèastníkùm nabídnuto 
alternativní ubytování v okolí)

o (vč. 15% DPH)         Počet nocí 1.100 Kè (38,70)/noc Ubytování I.  
 Jednolůžkový pokoj (cena zahrnuje snídani a registrační a administrativní poplatky)

o (vč. 15% DPH)        Počet nocí 1.300 Kè (58,30 EUR)/noc Ubytování II.  
 Dvoulůžkový pokoj (cena zahrnuje snídani a registrační a administrativní poplatky)

Celkem objednávám služby ve výši     Kè/EUR

Závaznì objednávám tyto služby:
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