1. Datum a místo konání: seminář se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018

v EA hotelu Populus (U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha, tel.: +420 255
712 111, e-mail: populus@eahotels.cz, http://www.populus.cz).
2. Parkování – hotelové parkoviště v ceně 150,- Kč/vozidlo/den.
3. Registrace bude od 10:00, začátek semináře v 10:30 a předpokládaný konec

v 16:05.
4. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 7. prosince 2018 na adresu:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo
na e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz .
5. Vložné na seminář činí 2.000,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto

drobné občerstvení a oběd. Snížené vložné ve výši 1.800,- Kč vč. DPH hradí plátce
při vyslání 2 a více účastníků na tento seminář. Vložné laskavě poukažte na účet
č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 7. prosince 2018 pod variabilním
symbolem 181213, nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše
IČ: 15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. Rejstříku C 1036
u rejstřík. soudu v Hradci Králové. Platba kartou a v eurech není u registrace možná.
6. Oběd bude pro účastníky semináře zajištěn v hotelové restauraci (polévka, hlavní

chod, dezert). Cena oběda je zahrnuta ve vložném.
7. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace

nebo Vám jej na vyžádání zašleme poštou.
8. Odesláním

přihlášky

účastník

i

vysílající

organizace

vyjadřují

souhlas

s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami.
9. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno

organizátorům doručeno nejpozději 7. prosince 2018. Nestornuje-li účastník
přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně
fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete do 7. prosince 2018 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
nebo e-mailem na: pavla.hanusova@ekomonitor.cz

TITUL, JMÉNO
A PŘÍJMENÍ
NÁZEV
A ADRESA
PLÁTCE (FIRMY)
Č. ÚČTU PLÁTCE
DIČ A IČ
TELEFON
E-MAIL
VLOŽNÉ



2.000,- KČ



1.800,- KČ*

* Snížené vložné ve výši 1.800,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání
2 a více účastníků.
Přihlašuji se k účasti na semináři ENVIshop 2018 pořádaném 13. prosince 2018.
Vložné celkem ………………..………………,- Kč, uhradím:

□

převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem
181213**

□

v hotovosti u registrace**

□

žádám o vystavení zálohové faktury**.
Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami.

Datum, razítko, podpis

** Nehodící se škrtněte.

