
Úèastník 1 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 4 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Úèastník 2 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 5 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Úèastník 3 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 6 
(pøíjmení, jméno, titul):

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:** SWIFT:**

IBAN:**

e-mail:

* Organizace zajišťující vzdìlávací služby
** Bankovní ústav, SWIFT a èíslo IBAN slouží k identifikaci Vaší platby

Úèastnický poplatek:

o (vč. 21% DPH) 218.20 EUR/úèastník Vložné A. 10% sleva - bonus za vèasnou pøihlášku a platbu 
 Snížené vložné mohou čerpat účastníci, kteří se závazně přihlásí a uhradí vložné převodem do 31. 12. 2018

o (vč. 21% DPH)  242.40 EUR/úèastník Vložné B.  
 Plné vložné

Ubytování:

o (vč. 15% DPH)  ______ počet pokojů    85 EUR Ubytování I.  
 Jednolůžkový pokoj SUPERIOR, dvě noci (19.2.-21.2.2019)

o (vč. 15% DPH)  ______ počet pokojů 100 EUR Ubytování II.  
 Dvoulůžkový pokoj SUPERIOR, dvě noci (19.2.-21.2.2019) 

o (vč. 15% DPH)  ______ počet pokojů 150 EUR Ubytování III.  
 Dvoulůžkový pokoj SUPERIOR, tři noci (18.2.-21.2.2019) 

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:

EURCelkem objednávám služby ve výši  

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

Medim, spol. s r.o. SWIFT: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ6920100000002301396888, vedeného u Fio banky, a. s., Praha 1, , 
variabilní symbol , konstantní symbol .31901 0308

Ceny jsou stanoveny na základì kurzovního lístku Èeské národní banky ze dne 23.11.2018
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) a zákonem è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Podrobnìjší informace jsou k dispozici na webových 
stránkách www.technicka-zarizeni.cz.

Pøihláška úèasti
Uzávìrka pøihlášek: 8. 2. 2019

9
19. mezinárodní odborné fórum tlakových a energetických zaøízení
skupinová závazná pøihláška úèasti pro úèastníky ze Slovenska
19. - 21. února 2019  |  Hotel Krystal, Praha
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