Sympozium

BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A PROVOZOVÁNÍ
PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY 2019
16. a 17. dubna 2019
Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6
PŘIHLÁŠKA
Příjmení (titul)*

Jméno*

Společnost*
Adresa*
Telefon

Fax

E-mail*
IČ*

DIČ

Kontaktní osoba*

E-mail*

Zúčastním se*

16. 4. 2019

17. 4. 2019

dva dny

Další účastníci ze stejné organizace
Příjmení (titul)*

Jméno*

E-mail*
Zúčastním se*

16. 4. 2019

17. 4. 2019

dva dny

Příjmení (titul)*

Jméno*

E-mail*
Zúčastním se*

16. 4. 2019

17. 4. 2019

dva dny

* 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.
** Kontaktujte, prosím, pro bližší podrobnosti:
vzdelavani@cgoa.cz nebo volejte: 241 049 705.
Ubytování je zajištěno v Orea Hotel Pyramida. Cena není
zahrnuta v účastnickém poplatku a činí 2 170 Kč vč. DPH/noc
v jednolůžkovém pokoji a 2 430 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.
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 v pravo nahoře.

Účastnický poplatek včetně účasti na společenském setkání

člen ČPS
individuální člen ČPS
nečlen ČPS
spoluautor

s DPH bez DPH
[jeden den]
8 470,7 000,9 075,7 500,9 317,7 700,[první den]
4 840,4 000,-

s DPH bez DPH
[dva dny]
10 285,8 500,11 253,9 300,12 100,- 10 000,6 292,5 200,[druhý den]
4 976,4 112,-

Úhrada účastnického poplatku
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 a jako specifický symbol uveďte termín
konání konference: 16170419. Tímto souhlasím se zasláním daňového dokladu na uvedený email. Tato přihláška je závazná.
Při písemném zrušení přihlášky do 29. března 2019 účtujeme
manipulační poplatek 1 000,– Kč. Po tomto termínu budeme
účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné.
Přihlášku zašlete nejpozději do 10. dubna 2019 na adresu:
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
E-mail: vzdelavani@cgoa.cz

Odeslat e-mailem

