ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – POSLUCHÁČ
25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018
Téma: AKCENTY A REZONANCIE V OBCI STRECHÁROV
21. – 22. 11. 2018 (streda, štvrtok) BRATISLAVA, hotel Bratislava
Účastnícky príspevok:
Členovia CSS:

130,- EUR/ os.
111,- EUR/ os.

Prihlášku zašlite alt.:
1/ email: cechstrecharov@cechstrecharov.sk
2/ poštou: Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava (nie doporučene)

najneskôr do termínu: 13. november 2018
1/ Titul, meno, priezvisko:
2/ Titul, meno, priezvisko:
3/ Titul, meno, priezvisko:
Fakturačné údaje:
Firma, organizácia:
Ulica, číslo:
TEL:

Mesto:
mobil:

email:

PSČ:
www

IČO: ............................................. IČpDPH, resp. DIČ:
Dátum zaslania záväznej prihlášky:
OSTATNÉ:
ź účastnícky príspevok je potrebné uhradiť na základe záväznej prihlášky na účet CSS do termínu:
13. 11. 2018, po úhrade Vám bude poštou zaslaný daňový doklad
ź číslo účtu: IBAN: SK 72 1100 000000 262 802 3506, variabilný symbol: 555, TABA Bratislava:
2628023506/1100, SWIFT: TATRSKBX, IČO: 31781543, DIČ: 2021468449, nie sme platcami DPH
ź účastnícky príspevok zahŕňa: zborník prednášok, obed 21. a 22. 11. 2018, občerstvenie (coffee break,
minerálna voda), vstup na večernú slávnostnú recepciu 21. 11. 2018 pre 1 osobu, organizačné
zabezpečenie
ź v prípade neúčasti účastnícky príspevok nevraciame a zborník Vám bude zaslaný poštou
ź účasť náhradníka je možná
ź v prípade väčšieho počtu poslucháčov o účasť na sympóziu je možné prihlášku kopírovať
ź poskytujeme možnosť zakúpenia ďalších vstupeniek na večernú slávnostnú recepciu dňa 21. 11. 2018
(28,- EUR/ os.)
ź ubytovacie, cestovné a parkovné náklady si hradia účastníci individuálne
ź v hoteli Bratislava je zabezpečená zľava na ubytovanie pre účastníkov sympózia
ź zľava na ubytovanie platí výhradne pri telefonickej alebo osobnej objednávke
ź pri objednávke ubytovania upozornite recepciu hotela na uplatnenie zľavy pre účastníkov sympózia
POZNÁMKA:
Ponúkame prezentáciu Vašej firmy na stolíkoch a vlastných paneloch počas sympózia
STRECHY 2018 v hale hotela pred kongresovou sálou 280,- EUR za stolík a vlastný panel do šírky
1,5 m (150,- EUR stolík + 130,- EUR reprezentant firmy pri stolíku)

Titul, meno, priezvisko reprezentanta firmy pri stolíku: .....................................................................................
www.cechstrecharov.sk

cechstrecharov@cechstrecharov.sk

T: +421 2 43 42 62 59

