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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na dvoudenní konferenci 

XI. konference – elektrická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy 
Příjmení, jméno, titul: 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 
..…………………………………………………………………………………………………… 

 

Název a adresa firmy: 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

PSČ: .................. 

 

IČ: ................................. DIČ: ....................................... Tel.: ....................................... 

 
nocleh ANO / NE 

Nehodící se škrtněte. Ubytování nahlaste prosím předem, nocležné si hradí každý účastník sám. 

Přejete-li si zasílat info o školeních a konferencích na Váš e-mail, nebo Vaši datovou schránku, pak je zde uveďte: 

 

 
................................................................................................ 
Podpis a razítko organizace                       Podpis účastníka 

 

 
Cena konference: 

Základní cena               4793,39 Kč 
DPH 21 %                     1006,61 Kč 
CELKEM vč. DPH             5800 Kč 

 
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 2x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě, poznámkový blok 

2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 3 dny před konáním semináře na níže uvedený e-mail nebo na adresu. 
3. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. 

4. Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude vystaven daňový doklad (faktura) se všemi potřebnými údaji k uhrazení Vaší účasti na 
konferenci. 

5. Přihláška na seminář nebo konferenci je závazná. Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před konáním akce. Zrušení přihlášky 
musí být provedeno písemně. Na akci je možno vyslat náhradní osobu. 

Pokud přihlášku zrušíte 3–13 dní před konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny semináře. 
V ostatních případech jste povinni uhradit plnou cenu semináře, konference. 
6. Pořadatel si vyhrazuje právo konferenci zrušit při malém počtu účastníků. 

7. Upozorňujeme, že konference je omezena počtem účastníků – aktuální max. kapacita je vždy uvedena na stránkách semináře. 
8. Prezence na konferenci začíná vždy 60 minut před začátkem. 

 
MÍSTO KONÁNÍ: 

Hotel Sepetná, Ostravice 0956, Ostravice 

TERMÍN KONÁNÍ: 

20. 4. – 21. 4.  2023 
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