VÝZNAMNÉ STAVBY S POUŽITÍM GEOSYNTETIK V ČR A SR
Středa 27. 1. 2010 - Kulturní centrum NOVODVORSKÁ, Novodvorská 151, Praha 4
Čtvrtek 28. 1. 2010 - VUT Brno - Fakulta stavební, budova D 182, Veveří 95, Brno
Organizace - firma: .................................................................................................................................

Korespondenční adresa: .........................................................................................................................
(pokud je odlišná od fakturační adresy)
Kontaktní osoba: ....................................................... e-mail: ..................................................................
Telefon: ........................................................................ Fax: ......................................................................
IČ: ................................................................................. DIČ: .....................................................................
Objednáváme účast ............................................. pracovníků na semináři.
Účastnický poplatek činí:
890,-Kč (pro členy IGS), 1.190,-Kč (do 31. 12. 2009), 1.490,-Kč (po 31. 12. 2009).
Pořadatel není plátcem DPH.
Účastníci semináře:
1) ..........................................................
2) ..........................................................
3) ..........................................................
4) ..........................................................
5) ..........................................................

1) ..........................................................

BRNO

PRAHA

závazná přihláška na odborný seminář

Fakturační adresa (sídlo firmy): ..............................................................................................................

2) ..........................................................
3) ..........................................................
4) ..........................................................
5) ..........................................................

Potvrzujeme, že jsme dne ..................... poukázali z našeho účtu č. ...........................................
u peněžního ústavu ...................................................................................................................................
ve prospěch účtu pořadatele vedeného u KB, č.ú. 51-3727950297/0100
účastnický polatek ve výši 890,-Kč x ................ osob = ........................... Kč (pro členy IGS)
účastnický polatek ve výši 1.190,-Kč x ................ osob = ........................... Kč (do 31. 12. 2009)
účastnický polatek ve výši 1.490,-Kč x ................ osob = ........................... Kč (po 31. 12. 2009)
konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: IČ organizace (RČ fyzické osoby).
Doklad o zaplacení za zaslanou platbu obdrží účastníci při registraci, popř. dodatečně poštou.
Vyplněním přihlášky vyjadřuje účastník semináře v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění svůj souhlas s tím, aby IGS.CZ vedla a dále zpracovávala
poskytnuté osobní údaje pro nabídku odborných seminářů,
zasílání informativních materiálů a novinek z oblasti geosyntetik aj.

Razítko,
podpis:
..........................................................................................

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu:
PVP syntetik s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4, 140 00
fax: 353 223 311, e-mail: info@pvpsyntetik.cz
Uzávěrka přihlášek: 19. 1. 2009.
www.igs.cz

VÝZNAMNÉ STAVBY S POUŽITÍM GEOSYNTETIK V ČR A SR
Středa 27. 1. 2010 - Kulturní centrum NOVODVORSKÁ, Novodvorská 151, Praha 4
Čtvrtek 28. 1. 2010 - VUT Brno - Fakulta stavební, budova D 182, Veveří 95, Brno
Zaškrtněte, na kterém semináři se budete prezentovat

Organizace - firma: .................................................................................................................................
Fakturační adresa (sídlo firmy): ..............................................................................................................

přihláška firemní prezentace

Korespondenční adresa: .........................................................................................................................
(pokud je odlišná od fakturační adresy)
Kontaktní osoba: ....................................................... e-mail: ..................................................................
Telefon: ........................................................................ Fax: ......................................................................
IČ: ................................................................................. DIČ: .....................................................................

Potvrzujeme, že jsme dne ..................... poukázali z našeho účtu č. ...........................................
u peněžního ústavu ...................................................................................................................................
ve prospěch účtu pořadatele vedeného u KB, č.ú. 51-3727950297/0100
úhradu za firmní prezentaci ve výši ........................... Kč.
konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: IČ organizace (RČ fyzické osoby).
Doklad o zaplacení za zaslanou platbu obdrží účastníci při registraci, popř. dodatečně poštou.
Vyplněním přihlášky vyjadřuje účastník semináře v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění svůj souhlas s tím, aby IGS.CZ vedla a dále zpracovávala
poskytnuté osobní údaje pro nabídku odborných seminářů,
zasílání informativních materiálů a novinek z oblasti geosyntetik aj.

Razítko,
podpis:
..........................................................................................

Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu:
PVP syntetik s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4, 140 00
fax: 353 223 311, e-mail: info@pvpsyntetik.cz
Uzávěrka přihlášek: 19. 1. 2009.
www.igs.cz

