
ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na odborný seminář IGS.CZ

GEOSYNTETIKA VE STAVEBNÍ PRAXI 2014

Účastnický poplatek za 1 den:Účastnický poplatek za 1 den:
Jméno a příjmení, titul účastníka E-mail

Člen ČKAIT
(č. autorizace) 
nebo člen IGS.CZ

Kde se semináře 
zúčastníte?
(uveďte město)

Účastnický 
poplatek v Kč

Název (jméno) plátce, jméno OSVČ:

Organizační jednotka:

Adresa plátce:

IČ / rok narození (slouží jako 
variabilní symbol pro platbu):

Jméno kontaktní osoby + e-mail
2) 

Základní po 1.1.2014 vč.
1)

2 000,- Kč

Zlevněný do 31.12.2013 vč.
1)

1 500,- Kč

Sleva pro členy
IGS.CZ nebo ČKAIT

nutné uvést číslo 
autorizace - 200,- Kč

1)
 Pro využití zlevněného poplatku je rozhodné datum připsání platby

   na účet IGS.CZ č. 51-3727950297/0100

Údaje o plátci účastnického poplatku (budou uvedeny na daňovém dokladu):

Přihlášení účastníci:

2) Daňový doklad bude zaslán elektronicky na e-mail kontaktní osoby

Celkem (Kč):

V případě potřeby lze za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka.

  Při neúčasti na semináři se poplatek nevrací!

Přihlášku odešlete na email . Uzávěrka přihlášek 17. 1. 2014igs@igs.cz

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 poplatek ve výši                      Kč.

Variabilní symbol: IČ nebo rok narození plátce.

Razítko, podpis:

21.1.2014
ČVUT v Praze

22.1.2014
VUT Brno

Kontaktní spojení:Pro dotazy využijte e-mailovou adresu igs@igs.cz



ČESKÁ REPUBLIKA

PŘIHLÁŠKA FIREMNÍ PREZENTACE
na odborný seminář IGS.CZ

GEOSYNTETIKA VE STAVEBNÍ PRAXI 2014

Forma firemní prezentace
(volbu označte křížkem a vyplňte údaje).

Cena
Místo prezentace (zaškrtněte):
                 PRAHA              BRNO

Cena celkem (Kč):

Vyložení prospektu v předsálí 1 000,- Kč

Výstavní plocha 
1)

22 000,- Kč/m

2 1 500,- Kč/m  
2)

šířka
[m]:

hloubka
[m]:

Obsluha firemní prezentace 
3)

500,- Kč/osobu

Objednáváme následující prezentaci:

Celkem (Kč):

1) Uveďte požadovaný rozměr výstavní plochy. 

    Výstavní plocha se bude přidělovat dle pořadí došlých plateb.

Firmy, které uhradily svým zaměstnancům členský příspěvek
2) 
    IGS.CZ za rok 2013 mají slevu 25% z ceny výstavní plochy.

Cena zahrnuje oběd a občerstvení. Cena nezahrnuje vstup
3) 
    do přednáškového sálu. Pro přístup do sálu přihlaste obsluhu

    firemní prezentace jako účastníka semináře (viz. závazná přihláška).

    Uveďte jména obsluhujících osob:

        PRAHA:

        

        BRNO:

Název (jméno) plátce

Organizační jednotka:

Adresa plátce:

IČ (slouží jako variabilní symbol pro 
platbu):

Jméno kontaktní osoby + e-mail
4) 

Údaje o plátci firemní prezentace (budou uvedeny na daňovém dokladu):

4) Daňový doklad bude zaslán elektronicky na e-mail kontaktní osoby

Ceny jsou uvedeny vždy zvlášť pro každé místo prezentace.

21.1.2014
ČVUT v Praze

22.1.2014
VUT Brno

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 poplatek ve výši                      Kč.

Variabilní symbol: IČ nebo rok narození plátce.

Razítko, podpis:

V případě potřeby lze za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka.

  Při neúčasti na semináři se poplatek nevrací!

Přihlášku odešlete na email . Uzávěrka přihlášek 17. 1. 2014igs@igs.cz

Kontaktní spojení:Pro dotazy využijte e-mailovou adresu igs@igs.cz
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