
Úèastník 1 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 2 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 5 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Úèastník 6 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Úèastník 3 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 7 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Úèastník 4 
(pøíjmení, jméno, titul):

Úèastník 8 
(pøíjmení, jméno, titul):

e-mail: e-mail:

Firma/organizace:
(zamìstnavatel)

Èíslo úètu:**

Fakturaèní údaje: (na tyto údaje Vám bude vystavena faktura/daòový doklad)

Firma/organizace*:

Adresa: PSÈ:Mìsto:

Kontaktní osoba:

DIÈ:IÈ:

Èíslo objednávky:

Telefon:

Bankovní ústav:**

e-mail:

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

V:                                          dne: podpis (lze podepsat i elektronicky):

Skupinová závazná pøihláška úèasti
20. odborné fórum tlakových, energetických a teplárenských zaøízení

20. - 21. øíjna 2020

Hotel ENERGIE, Praha

Úèastnický poplatek:

o (vč. 21% DPH)  Počet účastíků 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.: , jako variabilní symbol , Platbu za vložné v Kč 2801396892/2010 uveďte číslo vystavené faktury
 konstantní symbol 0308

Ubytování v hotelu ENERGIE: 
Kapacita ubytování omezena, ubytování organizátor zajišťuje dle došlého pořadí přihlášek, v případě vyčerpání kapacity účastníkům nabídnuto alternativní ubytování v okolí.

o (vč. 15% DPH)         Počet nocí Počet pokojů  1.100 Kè/noc Ubytování I.  
 Jednolůžkový pokoj 

o (vč. 15% DPH)        Počet nocí Počet pokojů  1.300 Kè/noc Ubytování II.  
 Dvoulůžkový pokoj 
 Cena zahrnuje snídani a registrační a administrativní poplatky)

Celkem objednávám služby ve výši           Kè

Závaznì objednávám tyto služby:

Závaznì pøihlašuji tyto úèastníky:

Organizace akce se øídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveøejnìny na webové adrese a druhé stranì této objednávky:
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. 
Podpisem této objednávky vyjadøujete souhlas s tìmito podmínkami.



VOP
1. Poøadatel
Poøadatelem (organizaèní garantem) je
Medim, spol. s r. o., Hovorèovická 382, 250 65  Líbeznice
zastoupený Janem Lhotským, jednatelem.
IÈ: 48953041, DIÈ: CZ48953041
Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

2. Závazná pøihláška
Závaznou pøihlášku (dále jen pøihláška) na semináø, školení, konferenci, nebo workshop (dále jen akci), zašlete obratem nejpozdìji 5 pracovních dnù pøed datem konání akce. 
Pøihlásit se mùžete pøímo prostøednictvím:
a) vyplnìním pøihlášky na webových stránkách pøíslušné akce;
b) e-mailem na adresu: konference@medim.cz nebo na další emailovou adresu uvedenou na pozvánce konkrétní akce;
c) poštou na adresu Medim, spol. s r. o., Hovorèovická 382, 250 65 Líbeznice.

Na jednu pøihlášku lze eventuálnì uvést i více úèastníkù.

3. Úèastnický poplatek
Do úèastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na organizaèní zajištìní akce, pronájem komerèních prostor, výrobu digitálních nosièù informací, tisk pozvánek, sborníkù a dalších 
tiskových materiálù, stravování a obèerstvení.

Organizátor mùže poskytovat slevy úèastníkùm akce z úèastnického poplatku pouze na základì pøedem zveøejnìných podmínek. Slevové akce se øídí podmínkami zveøejnìnými 
na webu akce, nebo na pozvánce. Slevy jsou nepøenosné a nelze je kombinovat nebo sluèovat. Organizátor si vyhrazuje právo slevu zrušit pøed konáním akce, na tuto skuteènost 
musí úèastníky akce upozornit.

4. Platba úèastnického poplatku
Preferujeme platbu úèastnického poplatku pøed konáním akce na základì vystavené faktury s potvrzením data platby a uvedením èísla úètu plátce na úèet poøadatele, které je 
uvedeno na pozvánce i na pøihlášce. 

Standardní doba splatnosti faktury úèastnického poplatku vystavené organizátorem je 14 dní od data pøijetí pøihlášky. Splatnost faktury je možné upravit písemným dodatkem ke 
smluvnímu vztahu, nebo na základì potvrzení písemné objednávky. 

V pøípadì požadavku platby až po uskuteènìní akce požaduje poøadatel zaslání øádné smlouvy (objednávky), která bude oboustrannì potvrzena pøed konáním akce.

Pokud objednatel požaduje splatnost faktury více než 80 dní, je organizátor oprávnìn úètovat poplatek za odloženou splatnost ve výši 4% celkové objednané èástky.

Není-li uvedeno jinak akceptujeme platby v CZK. Platbu v EUR je možno poukázat pouze na speciální úèet organizátora vedený u Fio banky, a.s.

Výše úèastnického poplatku uhrazeného se øídí pøepoètem na CZK, dle aktuálního kurzu sazebníku Èeské národní banky, s. p. platnému k datu uvedenému na pozvánce nebo 
webové stránce akce.

Stornování úèasti
Úèast na akci je odesláním pøihlášky závazná. Úèast lze stornovat na základì žádosti. Organizátor si vyhrazuje právo úètovat storno poplatky dle sazebníku:
Storno 60 a více dní pøed datem konání akce – storno poplatek ve výši 5% z ceny vložného.
Storno 59 až 30 dní pøed datem konání akce – storno poplatek ve výši 10% z ceny vložného.
Storno 29 až 15 dní pøed datem konání akce – storno poplatek ve výši 25% z ceny vložného.
Storno 14 až 7 dní pøed datem konání akce – storno poplatek ve výši 50% z ceny vložného.
Storno 7 dní a ménì pøed datem konání akce – storno poplatek ve výši 100% vložného, s tím, že na adresu pøihlášeného úèastníka jsou poštou zaslány konferenèní materiály.

Úèast náhradníka je možná a vítaná.

5. Evidence pøihlášek
Evidence pøihlášek  je provádìna v poøadí doruèených pøihlášek. Na základì pøihlášky vystavíme potvrzení o registraci na akci na uvedenou e-mailovou adresu na pøihlášce.

V pøípadì ev. naplnìní kapacity akce budou pøihlášení nadpoèetní úèastníci okamžitì vyrozumìni s návrhem na náhradní termín nebo vrácení úèastnického poplatku. V tomto 
pøípadì bude úèastnický poplatek vrácen nejpozdìji do 3 pracovních dnù od jeho pøipsání na úèet Medim, spol. s r. o.

6. Daòový doklad
Daòový doklad (fakturu s vyúètováním) je zpracováván elektronicky a bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou na pøihlášce dle pøíslušných právních pøedpisù. Pokud se liší 
adresa pro zaslání daòového dokladu od el. adresy pro potvrzení pøihlášky, je nutno tuto adresu uvést zvlášť.

Pokud nebude uvedena el. adresa, bude daòový doklad zaslán poštou. V pøípadì ev. platby v hotovosti u registrace bude úèastníkovi vystaven pøíjmový doklad a vystaven daòový 
doklad.

7. Osvìdèení o absolvování
Každý úèastník, který øádnì absolvuje akci obdrží certifikát o jeho absolvování  a  bude mu pøedáno na konci akce.

8. Neúèast na akci
Pøi neúèasti zaplacený úèastnický poplatek organizátor nevrací, písemné materiály zasílá poštou nebo elektronicky.

9. Ochrana osobních údajù
Zasláním pøihlášky úèastník vyjadøuje souhlas se zaøazením do databáze adres vedené správcem, spoleèností Medim, spol. s r. o., Hovorèovická 382, Líbeznice, 25065, tzn. jejich 
shromažïováním, uchováváním a zpracováním v souladu se zákonem è. 110/2000 Sb. o ochranì osobních údajù.

Tato databáze slouží výhradnì pro úèely spojené s èinnostmi provádìnými touto spoleèností v rámci zákonných oprávnìných zájmù, jako je vyhodnocování úèasti na odborných 
akcí, zkvalitòování poskytovaných služeb a zasílání obchodních sdìlení a nebude poskytnuta, ani její èást, tøetím osobám.

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. 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.

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

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

Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti Medim, spol. s r.o.

Organizátor:
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