
Závazná pøihláška úèasti

Uzávěrka přihlášek 12. 2. 2018

20. - 22. února 2018

Hotel Èernigov, Hradec Králové

na 18. odborné fórum tlakových a energetických zaøízení

TLAK 2018

Úèastník 1 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 2 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Úèastník 3 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 4 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Úèastník 5 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 6
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Firma/organizace:
(zamìstnavatel)

Fakturaèní údaje: (na tyto údaje Vám bude vystaven daòový doklad)

Firma/organizace*:

Adresa: PSÈ:Mìsto:

Kontaktní osoba:

DIÈ:IÈ:

Èíslo objednávky:

Telefon:

Bankovní ústav:** Èíslo úètu:**

e-mail:

* Organizace zajišťující vzdìlávací služby
** Bankovní ústav a èíslo úètu slouží k identifikaci Vaší platby

Úèastnický poplatek:

o (vč. 21% DPH) 5.900 Kè Vložné A.  zlevnìné vložné - bonus za vèasnou pøihlášku a platbu 
 Snížené vložné mohou čerpat účastníci, kteří se závazně přihlásí a uhradí vložné převodem do 19. 1. 2018

o (vč. 21% DPH) 6.300 Kè Vložné B.  
 Plné vložné

Ubytování:

o (vč. 15% DPH)  1.800 Kè Ubytování I.  
 Lůžko na dvoulůžkovém pokoji - dvě noci (20.2.-22.2.2018)

o (vč. 15% DPH)  2.400 Kè Ubytování II.  
 Jednolůžkový pokoj - dvě noci (20.2.-22.2.2018) 

o (vč. 15% DPH)  3.600 Kè Ubytování III.  
 Jednolůžkový pokoj - tři noci (19.2.-22.2.2018) 

Závaznou pøihlášku zašlete co nejdøíve poštou nebo e-mailem na adresu:
Medim, spol. s r.o.
Hovorèovická 382, 250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 818, e-mail: konference@medim.cz

V: Datum: Podpis, razítko:

KèCelkem objednávám služby ve výši  

Formuláø pro skupinové pøihlášení 

Potvrzujeme, že jsme dne                               uhradili èástku                                             z našeho  ve prospìch úètu  výše uvedeného úètu**

Medim, spol. s r.o. 19-2226570267/0100 200218 0308, vedeného u Komerèní banky, a. s., è. ú.: , variabilní symbol , konstantní symbol .

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.
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