
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu: WIReLeSScOM, s. r. o., Ohradní 65, 140 00  Praha 4, ČR, nebo faxem na čísla: +420 261 066 112, +420 242 441 617.

VŠeOBecNÉ pODMÍNKY

závazná přihláška – its prague ‘09, 30. 3. - 1. 4. 2009

MÍSTO KONÁNÍ
Kongres ITS Prague ‘09 bude slavnostně zahájen večer dne 30. března 2009 

v Malostranském paláci, Malostranské nám. 25, Praha 1. Vlastní odborná 
jednání kongresu proběhnou 31. března a 1. dubna 2009 v Kongresovém 
centru Praha, ulice 5. května 56, Praha 4.

PŘIHLÁŠKY
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete prosím do 23. března 2009  

na následující adresu:

WIRELESSCOM, s. r. o.
Ohradní 65, 140 00 Praha 4
tel: +420 261 066 111
fax: +420 261 066 112, +420 242 441 617
e-mail: media@tapmag.cz
elektronická přihláška: www.itsprague.cz

REGISTRAČNÍ POPLATEK (ceny bez DPH 19 %)
Komerční sféra 8 400 Kč
Komerční sféra – člen SDT 4 900 Kč
Školství, státní správa a samospráva 2 900 Kč
Autor přijatého příspěvku 2 900 Kč

Registrační poplatek zahrnuje: 

 Účast na slavnostním zahájení dne 30. března 2009 v Malostranském paláci.

 Odborná jednání 31. března a 1. dubna 2009, tiskové materiály, 1 x oběd, 
3 x kávová přestávka a koktejl v Kongresovém centru Praha.

 Technickou exkurzi 1. dubna 2009 – dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy 
a dispečink Technické správy komunikací Praha. Účast je garantována pouze 
pro přihlášené (viz políčko na přihlášce). Počet míst je omezený. V případě 
překročení kapacity bude rozhodovat chronologické pořadí přihlášek.

ZPŮSOB PLATBY

Pokyny pro uskutečnění platby obdržíte do dvou pracovních dnů po odeslání 
přihlášky. Registrační poplatky je třeba uhradit do 24. března 2009. Při pozdější 
úhradě bude vyžadováno předložení písemného potvrzení při registraci, anebo 
platba v hotovosti. Daňový doklad obdržíte po skončení kongresu, resp. po 
obdržení platby.

ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY

Registrační poplatek bude vrácen s 30% snížením na pokrytí administrativních 
nákladů, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně 
doručeno nejpozději do 23. března 2009. Po tomto datu není možné uplatňovat 
žádné nároky na vrácení registračního poplatku, respektive účastník je povinen 
uhradit registrační poplatek v plné výši.

POJIŠTĚNÍ

Společnost WIRELESSCOM, s. r. o., nenese odpovědnost za zranění, nemoc 
nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na 
majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během kongresu. Účastníci si mohou 
zařídit pojištění dle vlastního uvážení.

Příjmení: Jméno: Tituly:

Společnost:

Ulice: Město: PSČ:

Telefon:

e-mail:

REGISTRAČNÍ POPLATEK (bez DPH 19 %):

Pozice:

PLATBA:  Po odeslání závazné přihlášky obdržíte do 2 pracovních dnů pokyny pro uskutečnění platby. Po skončení kongresu obdržíte daňový doklad.  
  Uveďte, prosím, fakturační údaje:

Datum: Podpis:

Přesný název 
firmy:

DIČ:IČ:

Fakturační 
adresa:

Odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na kongres ITS Prague‘09 a stvrzuji, že jsem se seznámil  
a plně akceptuji Všeobecné podmínky, které jsou nedílnou součástí této přihlášky.

Fax:

MÁM ZÁJEM O úČAST (označte křížkem Vaše volby):

Elektronická přihláška na www.itsprague.cz

Komerční sféra  8 400 Kč

Komerční sféra – člen SDT  4 900 Kč

Školství, státní správa a samospráva  2 900 Kč

Autor přijatého příspěvku  2 900 Kč

 30. 3. zahájení S0

 31. 3. kongres S1   1. 4. kongres S4 + S5

 31. 3. kongres S2 + S3   1. 4. workshop W2

 31. 3. workshop W1   1. 4. exkurze T

Využijte možnosti sponzoringu 
na kongresu ITS Prague ‘09!

V případě zájmu nám zavolejte! 
Kontakt: Dr. Vratislav Pavlík, gsm: +420 603 461 093

NABÍDKA SPONZORINGU


