Závazná přihláška na školení

Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy,
příprava a realizace staveb, povolování
staveb v BP VTL plynovodů, TPG 700 03,
TPG 702 04, TPG 702 08
8. prosince 2020, 8:50 hod
●

Místo konání:
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
ON-LINE
●

Jméno:…………………………..……………… Příjmení:………………………………………………………
Společnost (obchodní jméno*): ……………………………..……………………………………………………
IČ:…………………………………… mailová adresa:…………………………………………………………..
Školení v učebně – Praha 4
ON-LINE
Pokud se do on-line školení budete připojovat prostřednictvím telefonního spojení (nikoli přes počítač,
notebook nebo tablet), uveďte telefonní číslo, z něhož se budete připojovat: ……………………………..

Nečlen ČPS

1 655 Kč včetně 21% DPH

Kolektivní člen ČPS

1 555 Kč včetně 21% DPH

Individuální člen ČPS

1 555 Kč včetně 21% DPH

Abonent ČPS Online

1 555 Kč včetně 21% DPH

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.
Při písemném zrušení přihlášky do 4 dnů před termínem školení účtujeme manipulační poplatek 500 Kč.
Při zrušení přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je možné a
vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme poštou.
Udělení souhlasu podle nové legislativy GDPR o zasílání Newsletteru Českého plynárenského svazu
dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Souhlasím s tím, aby mé údaje 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 kdykoliv budoucnu odhlásit na e-mailu vzdelavani@cgoa.cz.
Nepřeji si být informován
Pro bližší podrobnosti nás kontaktujte na vzdelavani@cgoa.cz.
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