
o   (vč. 15% DPH)    750,- Kè Ubytování I.
 Lůžko na dvoulůžkovém pokoji - jedna noc (17. - 18. 10. 2017)

 Prosím ubytovat s účastníkem:

Závaznou pøihlášku zašlete co nejdøíve poštou nebo e-mailem na adresu:
Medim, spol. s r.o.
Hovorèovická 382, 250 65 Líbeznice
IÈ: 48953041, DIÈ: CZ48953041
Tel.: 283 981 818, e-mail: konference@medim.cz
Medim spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Na tyto údaje Vám bude vystavena zálohová faktura a daòový doklad.
V souladu se zákonem è. 101/2000 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. 
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.

* Vzhledem k omezené kapacitì v Hotelu Krystal se rezervace ubytování øídí poøadím došlých pøihlášek. 
   Po vyèerpání kapacity hotelu bude úèastníkovi nabídnuto ubytování mimo Hotel Krystal.

Firma/organizace:

Úèastník (pøíjmení, jméno, titul):

Adresa:

PSÈ: Kontaktní osoba:

Telefon:IÈ: DIÈ: e-mail:

Jméno, pøíjmení:

V: Datum: Podpis, razítko:

o   (vè. 15% DPH) 1 100,- Kè Ubytování II.
 Jednolůžkový pokoj - jedna noc (17. - 18. 10. 2017)

o   (vè. 15% DPH) 2 200,- Kè Ubytování III.
 Jednolůžkový pokoj - dvě noci (16. - 18. 10. 2017)

Kè

Ubytování v Hotelu Krystal:*

Celkem objednáváme služby ve výši  

na konferenci VTZ 2017
Facility management vyhrazených technických zaøízení

Závazná pøihláška

17. - 18. øíjna 2017  |  Hotel Krystal Praha
Uzávìrka pøihlášek 10. 10. 2017

Závaznì objednáváme:
Požadované služby prosím zaškrtnìte v o

o (vč. 21% DPH) 4 949,- Kè Úèastnický poplatek - vložné 
 Základ 4.090,-   DPH 21% 859,-
 Zahrnuje náklady na organizaci, sborník pøednášek, doprovodné materiály, stravování a obèerstvení.

Úèast na konferenci - vložné:
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