
PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION FORM

11. mezinárodní konference / 11th International Conference

PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG/LNG IN TRANSPORT

20. února 2018 / 20 February 2018
Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6

Příjmení (titul)* / Surname*

Příjmení (titul)* / Surname*

Příjmení (titul)* / Surname*

Jméno* / First name*

Jméno* / First name*

Jméno* / First name*

Společnost* / Company*

Adresa* / Address*

Telefon / Telephone number Fax 

E-mail*

E-mail*

E-mail*

IČ* / only for Czech Republic DIČ 

Bankovní spojení* / Bank* Číslo účtu* / Bank account number*

Kontaktní osoba* / Contact person* E-mail*

Další účastníci ze stejné organizace / Other participants from the same company

Účastnický poplatek
Kolektivní člen ČPS
3 200,– Kč vč. 21 % DPH

Individuální člen ČPS**
4 200,– Kč vč. 21 % DPH

Nečlen ČPS
5 200,– Kč vč. 21 % DPH

Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek prosíme 
uhradit na účet č. 17478393/0300 
vedený u ČSOB a. s.,  
Radlická 330/150,  Praha 5, 
VS 200218, BIC: CEKOCZPP, 
IBAN CZ77 0300 0000 0000 1747
8393 nejpozději  
do 9. 2. 2018. 

Daňový doklad bude vystaven 
do 15 dnů po uskutečněném 
zdanitelném plnění dle § 21 zákona 
č. 235/2004 Sb. Tato přihláška je 
závazná. Při písemném zrušení 
přihlášky do 31. 1. 2018 účtujeme 
manipulační poplatek 500 Kč. 
Po tomto termínu budeme účtovat 
celý poplatek. Zastoupení účastní-
ka je možné.

Přihlášku zašlete nejpozději  
do 16. 2. 2018 na adresu:
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: +420 241 049 705
E-mail: vzdelavani@cgoa.cz

Registration fee
CGA Collective member € 125
CGA Individual member** € 165
CGA non-member € 204

In accordance with Article 44 
of Council Directive 2006/112/EC 
the place of supply is outside the 
territory of the Czech Republic. The 
recipient of the service is obliged 
to pay VAT according to local VAT 
legislation, if any.

How to pay the registration fee
Please transfer the registration 
fee to CGA‘s bank account no.: 
02006280/0300 at ČSOB (address: 
ČSOB, a. s., Radlická 330/150, 
Praha 5, Czech Republic), 
variable symbol 200218,  
SWIFT (BIC): CEKOCZPP, 
IBAN CZ83 0300 1712 8000 1747 8393 
not later than by 9 February 2018.

The invoice will be rendered
within 15 days of taxable supply 
under Section 21 of Act No. 
235/2004. 
The registration is firm. We will 
charge a cancellation fee of € 20 
if registration is cancelled before 
31 January 2018. After this 
date we will invoice the whole 
registration fee. Substitution 
of participants is possible.

Please send this application  
form no later than  
by 16 February 2018 to:
Czech Gas Association
U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: +420 241 049 705
E-mail: vzdelavani@cgoa.cz

* Tyto položky je nutné vyplnit pro registraci na konferenci. Pokud přihláška nebude řádně vyplněná, bude vrácena k doplnění kontaktní osobě 
nebo přihlášenému. Registrace bude platná až po obdržení řádně vyplněné přihlášky.
*These items need to be filled for conference registration. If the registration form is not duly completed it will be returned to the contact person 
or the participant to be registered. Registration will only be effective upon receipt of a duly completed registration form.

** Kontaktujte, prosím, pro bližší podrobnosti: vzdelavani@cgoa.cz nebo volejte: 241 049 705.
** For more information, please contact: vzdelavani@cgoa.cz or call: +420 241 049 705.

Ubytování je zajištěno v Orea Hotel Pyramida. Cena není zahrnuta v účastnickém poplatku a činí 1 500 Kč vč. DPH/noc v jednolůžkovém pokoji 
a 1 620 Kč vč. DPH/noc ve dvoulůžkovém pokoji. Účastník bere na vědomí, že hradí případné stornopoplatky za ubytování. 
Ubytování rezervujte přímo v hotelu: rezervace@hotelpyramida.cz, heslo: Český plynárenský svaz. V případě obtíží kontaktujte rezervační oddělení 
hotelu na telefon: +420 233 102 273.

The accomodation is ensured at the Orea Hotel Pyramida. The accomodation price is not included in the participation fee and amounts  
€56 per night/single room and €60 per night/double bedroom. The participants take note of the fact, that they have to bear the costs for eventual 
cancelations of the accommodation. Pls. book the accommodation directly at the hotel at: HYPERLINK „mailto:rezervace@hotelpyramida.cz“ rezer-
vace@hotelpyramida.cz, Password: Český plynárenský svaz (Czech Gas Association). In case of any troubles, pls. contact the booking department of 
the Orea Hotel Pyramida, phone no.: +420 233 102 273.

E-sborník přednášek a dalších informací o konferenci (program, prezentace, fotogalerie) najdete na stránkách Českého plynárenského svazu  
www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení konference.
Pro aktivaci přístupu do e-sborníku vyplňte, prosím, e-mail účastníka v přihlášce. Heslo, které Vám již dříve bylo přiděleno, se nemění. Zapomenuté 
heslo si můžete obnovit na odkazu v přihlašovacím okně na www.cgoa.cz vpravo nahoře.

E-proceedings (containing the programme, presentations, and photographs) can be found on the Czech Gas Association’s website 
at www.cgoa.cz within 10 days from the conference.
In order to receive access to e-proceedings, please fill in participant e-mail in the registration form. Password, generated to you in the past remains 
valid. Should you forget your password, please generate new one via link in the log on window at www.cgoa.cz in the upper right corner.
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