Přihláška	GAS 2019
21. ročník Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení GAS 2019
5.–6. března 2019, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
Jméno:			

Příjmení:						

Společnost*:										
Ulice, č. p.:										
Město:			

PSČ:							

Telefon:			

E‑mail**:						

IČO:			

DIČ:							

Kontaktní osoba:
Jméno:			

Příjmení:						

E‑mail***:										
*

**

***

Na tyto údaje bude vystaven daňový doklad.

E‑mail slouží pro přístup do e‑sborníku přednášek a dalších informací o konferenci (program, prezentace, fotogalerie). Najdete jej na 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.
Na tento e‑mail potvrdíme přijetí přihlášky.

Účastnický poplatek				

Cena s DPH Cena bez DPH

Vložné školení člen/abonent		

4 900 Kč

4 050 Kč

Vložné školení nečlen			

5 500 Kč

4 545 Kč

Vložné spoluautor			

2 450 Kč

2 025 Kč

Vložné Státní správa			

2 450 Kč

2 025 Kč

Vložné individuální člen			

5 200 Kč

4 298 Kč

Přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 28. 2. 2019 účtujeme manipulační poplatek 1 500 Kč.
Po tomto datu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné a vítané.
Udělení souhlasu podle nové legislativy GDPR o zasílání Newsletteru Českého plynárenského svazu dle
nařízení (EU) 2016/679 (GDPR):
Souhlasím s tím, aby můj email uvedený v tomto dokumentu byl použity pro účely zasílání Newsletteru
o školení a konferencích ČPS; údaje budou uschovávány na dobu 5 let. Váš udělený souhlas s odběrem novinek můžete kdykoli v budoucnu odhlásit na emailu vzdelavani@cgoa.cz.
Nepřeji si být obesílán.
Přihlášku laskavě zašlete nejlépe do 28. 2. 2019 na e-mail vzdelavani@cgoa.cz.

Český plynárenský svaz, Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4.
Tel: +420 241 049 705, 721 464 156, 731 062 074, e‑mail: vzdelavani@cgoa.cz
IČ: 00409928, DIČ: CZ00409928

Organizační pokyny	GAS 2019
Akce je určena odborným profesím v oboru plynárenských zařízení (revizní technici, projektanti, konstruktéři,
servisní a montážní pracovníci), zaměstnancům plynárenských společností, správcům bytových domů, pracovníkům státní a veřejné správy a dalších institucí.
Součástí akce GAS 2019 je prezentace firem, výrobků, služeb, technologií.
Akce je zařazena do programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 5 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 2 body.
Registrace
Přihlásit se můžete nejlépe do 28. 2. 2019 zasláním přihlášky na e‑mail vzdelavani@cgoa.cz nebo Český
plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4.
Místo konání
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02, Hradec Králové.
Bankovní spojení – Účastnický poplatek
Po skončení konference Vám bude vystaven daňový doklad do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném
plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb. Při platbě, prosím, uveďte číslo faktury jako variabilní symbol.
Ubytování
Je zajištěno v hotelu Černigov (cena není zahrnuta v účastnickém poplatku), rezervujte přímo v hotelu,
na e‑mailu: fom.hchk@cpihotels.com, do předmětu e‑mailu uveďte heslo: GAS 2019.
Cena ubytování na jednu noc vč. snídaně vč. DPH
Jednolůžkový pokoj

980 Kč

Dvoulůžkový pokoj

1 300 Kč

Parkování je možné na placeném hotelovém parkovišti, které má omezenou kapacitu nebo v blízkém okolí
hotelu. Poplatek za parkovné není zahrnut v ceně za ubytování.

Český plynárenský svaz
Oddělení vzdělávání
U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 049 705, 721 464 156, 731 062 074, e‑mail: vzdelavani@cgoa.cz
www.zemniplyn.cz, www.cgoa.cz
IČ: 00409928, DIČ: CZ00409928

