PŘIHLÁŠKA

Školení plynárenských odborníků,
novinky a technologie v oboru
13.–14. října 2020 – Hotel OREA Resort Santon, Brno
Jméno:

………………………………

Příjmení: ………………………………..

E-mail*:

………………………………

Telefon: ………………………………...

Společnost**: ………………………………

IČ:

………………………..……….

* E-mail slouží pro přístup do e-sborníku přednášek a dalších informací o školení (program, prezentace, fotogalerie). Najdete jej
na www.cgoa.cz, a to do 10 dnů po skončení školení. Přihlašovací údaje, které Vám již dříve byly přiděleny, Vám nadále zůstávají
aktivní i pro přístup do dalších e-sborníků ze školení, kterých se osobně účastníte. Přihlašovací údaje obdrží každý účastník jedenkrát
na základě e-mailu uvedeného v přihlášce nebo u registrace na školení, a zůstávají pak stejné i pro další školení a konference. V případě
zapomenutého hesla si můžete nové vyžádat na www.cgoa.cz vpravo nahoře. Na tento e-mail potvrdíme přijetí přihlášky.
** Na tyto údaje bude vystaven daňový doklad.

Účast na školení v Brně
účast na akci v učebně – Hotel OREA Resort Santon, Brno
účast na akci ON-LINE (skrze aplikaci MS teams)

Účastnický poplatek
Kolektivní člen ČPS
Individuální člen ČPS
Nečlen ČPS
Abonent ČPS Online

2 890 Kč vč. 21% DPH
2 990 Kč vč. 21% DPH
3 190 Kč vč. 21% DPH
2 890 Kč vč. 21% DPH

Bankovní spojení – Účastnický poplatek
Po skončení školení 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, specifický symbol je 20101314. Přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 3. října
2020 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 byly 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 8. října 2020 na e-mail vzdelavani@cgoa.cz.

_________________________________________________________________________________
Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928
Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz

