
závazná PŘIHLáŠKa 
na tradIční vzděLávací aKcI  
s mezInárodní účastí 

Uzávěrka přihlášek 14. ledna 2019
29.–31. ledna 2019
Hotel černigov, Hradec Králové 

KontaKtní údaje:

Účastník (příjmení, jméno, titul):

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Organizace (název, adresa, PSČ):

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

IČ: ......................................................................................................

DIČ: ................................................................................................... 

Telefon: ............................................................................................

E-mail: ..............................................................................................

Kontaktní osoba (příjmení, jméno, titul):

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Telefon:.....................................................................................

E-mail:...................................................................................

závazně objednáváme 
(vyznačte, prosím, zaškrtnutím):

  účast

  vložné a – základní vložné 
  6 300 Kč (vč. 21% dPH)

  vložné b – člen ATZ  
(každý, kdo má uhrazen člen. příspěvek za rok 2018) 
 5 808 Kč (vč. 21% dPH)

  vložné c – pracovníci TIČR a OIP 
    2 500 Kč (vč. 21% dPH)

  Ubytování 
za zvÝHodněnoU KonFerenční cenU

  Ubytování I. – dvě noci (29.–31. ledna 201);  
lůžko na dvoulůžkovém pokoji 1 600 Kč (vč. 15% dPH)

 Ubytování II. – dvě noci (29.–31. ledna 201);  
jednolůžkový pokoj  2 300 Kč (vč. 15% dPH)

 Ubytování III. – tři noci (28.–31. ledna 201) 
jednolůžkový pokoj  3 400 Kč (vč. 15% dPH)

Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek 
v celkové výši: ............................... Kč ve prospěch účtu 
společnosti KAPKA PLUS s.r.o.: 274367934/0300 
u Československé obchodní banky, 
Variabilní symbol: 401900.

Datum: .............................................................................................

Pozor !
Po uhrazení vložného bude účastníkům vystaven daňový 
doklad a předán u prezence. V případě, že se akce 
nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci 
na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický 
poplatek nevrací (viz Podmínky účasti na otevřených 
kurzech - obchodní podmínky na www.kapkaplus.cz).

Vyplněnou Závaznou přihlášku, prosím, zašlete co nedříve 
poštou nebo e-mailem na adresu:
KAPKA PLUS s.r.o., 
Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava -Hrabová, 
e-mail: k.latalova@kapkaplus.cz
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