ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
k účasti na 27. konferenci o bezvýkopových technologiích 13. a 14. září 2022
Loučná nad Desnou
Příjmení, jméno, titul: ………………………………………………………………………………………. …………………………………...
*Název a fakturační adresa firmy včetně PSČ: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………* IČO:…………………………. * DIČ:……………………………
Tel.: ….….……………………………………... E-mail: …………………………………………………………………………….
*Údaje pro zaslání daňového dokladu vyplňte čitelně hůlkovým písmem!
Účastnický poplatek

člen CzSTT: □ 3 510 Kč
ostatní:
□ 3 990 Kč

Diskuzní večer:

zást. státní správy, měst a obcí: □ 2 180 Kč

13. 9. 2022

□ 900 Kč

Prezentace firem

Výstavní plocha l 6m2 /: □ 9 680 Kč
Referát / max. 15 min./: □ 3 630 Kč

Inzerce ve sborníku: A4 □ 9 680 Kč A5 □ 4 840 Kč A6 □ 2 420 Kč
Poster: □ 3 630 Kč
Exkurze elektrárna Dlouhé Stráně: □ zdarma

Celková cena
Účast.popl. + Diskus. večer + Výst.plocha
_________ + ___________ + __________

+
+

Inzerce

+ Poster + Referát

_______ + _______ + ________ = _____________
Celková cena

Platba
Potvrzujeme, že jsme dne …………………………….. uhradili celkovou částku : ………………………………….. Kč
prostřednictvím příkazu k úhradě na vrub účtu :…………………..…………………………………………………………
ve prospěch účtu: Komerční banka, a. s., Brno, č. ú. 27-9343960207/0100
variabilní symbol: …………………………………………….….. (jako variabilní symbol uveďte IČO nebo RČ)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.
Storno podminky: 20 - 7 dní před termínem akce 25% z ceny objednaných služeb
6 – 2 dní před termínem akce 50% z ceny objednaných služeb
Méně než 2 dny před termínem akce 100% z ceny objednaných služeb

Datum: ……………………
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 2 září 2022 na adresu:
Vlasta Valentová, Hvozdecká 23, 641 00 Brno
e-mail: vlasta.valentova@volny.cz

Razítko a podpis:

APPLICATION FORM
for the 27th Conference on Trenchless Technology 13 and 14 September 2022
Loučná nad Desnou
Surname and forename, title:………………………………………………………………………………………………………………..
*Company name and address, incl. postcode: .……………………………………………………….………………………………..….
…………………………………………………………………..Reg. No.: ..………………………VAT no: …………………………….…
Tel: ……….……………… ……………………... E-mail: .……………………………………………………………..………..
* Data for the sending of a tax document should be filled in legibly in block letters.
Discussion evening:
Participation fee:

□ 165 EUR

13 September 2022

□ 37 EUR

Firm’s presentations

Exhibition area /6m2 /: □ 400 EUR
Paper/ 15 minutes max./ : □ 150 EUR

Advertisement in the proceedings: A4 □ 400 EUR A5 □ 200 EUR
A6 □ 100 EUR
Poster: □ 150 EUR
Field trip power plant Dlouhé Stráně: □

Total price
Participat. fee + Discus. Evening + Display area + Advertisement + poster + paper
____________ + ____________ + __________ + ___________ + ________ + _______ = ________________
Total price
Payment
We hereby confirm that on………………….. we paid the total amount of………………………………………EUR
By payment order debited from account: …………….:…………………………………………………………………
into account: Komerční banka, a. s., Brno, account no. 27-9343960207/0100
IBAN:CZ6701000000279343960207; SWIFT(BIC) KOMBCZPPXXX
variable symbol: …………………….. (please give your company registration number or personal identity number)
Prices are given inclusive of VAT. We will send you a tax document to the address given in your application
Cancellation conditions: 20 - 7 days prior to the event dqte: 25% of the price of the services ordered
6 – 2 days prior to the event date: 50% of the price of the services ordered
Fewer than 2 dny prior to the event date: 100% of the price of the services ordered

Date: …………………
Please return your completed registration form by 2 September 2022 at the latest to:
Vlasta Valentová, Hvozdecká 23, 641 00 Brno, Czech Republic
e-mail: vlasta.valentova@volny.cz

Stamp and signature:

