ROSALINE 2009, SÚZA, Bratislava

Elektronická prihláška je na www.rosaline.eu

REGISTRÁCIA

20. – 22. apríla 2009

Priezvisko:

Meno:

Firma:

Pozícia:

Ulica:

Mesto:

Telefón:

Fax:

e-mail:

Štát:

Tituly:

PSČ:

REGISTRAČNÝ POPLATOK resp. VLOŽNÉ (vrátane DPH / VAT included):
Komerčná sféra,
ostatní

200 € (6 025 Sk)

Samospráva SR, zahraničný
verejný sektor a školstvo

70 € (2 109 Sk)

Štátná správa SR
a školstvo SR

bezplatne*

PLATBA: Pokyny pre uskutočnenie platby obdržíte do dvoch pracovných dní po odoslaní záväznej prihlášky. Po skončení kongresu resp. po obdržaní
platby obdržíte daňový doklad. Uveďte, prosím, fakturačné údaje:

Presný názov
firmy:
IČ:

Fakturačná
adresa:
DIČ:

Dátum:

Podpis:

* Podmienkou bezplatnej účasti je potvrdenie o akceptácii registrácie zaslané spoločnosťou WIRELESSCOM.
Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujem na kongres ROSALINE 2009 Bratislava a potvrdzujem, že
som sa zoznámil a plne akceptujem Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto prihlášky.

Vyplnenú prihlášku odošlite na adresu: WIRELESSCOM, s. r. o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4, ČR, alebo faxom na čísla: +420 261 066 112, +420 242 441 617.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

MIESTO KONANIA
Kongres ROSALINE 2009 Bratislava sa uskutoční v dňoch 20. až 22.
apríla 2009 v priestoroch SÚZA (Správa účelových zariadení Ministerstva
zahraničných vecí SR), Drotárska cesta 46, Bratislava.

PRIHLÁŠKY
Uzávierka prihlášok je 13. apríla 2009. Prihlášky sú akceptované
poštou, faxom alebo elektronickým formulárom na www.rosaline.eu.
Organizačné zabezpečenie:
WIRELESSCOM, s. r. o.
Ohradní 65, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel: +420 261 066 111, fax: +420 261 066 112, +420 242 441 617
e-mail: media@wirelesscom.cz, www.rosaline.eu
REGISTRAČNÉ POPLATKY (ceny vrátane 19 % DPH)
Komerčná sféra, ostatní
200 € (6 025 Sk)
Samospráva SR, zahr. verejný sektor a školstvo
70 € (2 109 Sk)
Štátna správa SR a školstvo SR
bezplatne

ŠPECIÁLNA PONUKA
Sponzor Garden party

3 500 € (105 441 Sk)

Sponzor obeda

1 500 €

(45 189 Sk)

Sponzor kávovej prestávky

1 100 €

(33 139 Sk)

Vystavovateľ

1 600 €

(48 202 Sk)

(Ceny sú bez DPH)

Registračný poplatok zahŕňa účasť jednej osoby na všetkých odborných
rokovaniach kongresu, tlačové, kongresové materiály a občerstvenie
(obed, prestávka na kávu) počas kongresových rokovaní v SÚZA a vstup
na Garden party. Kapacita kongresových priestorov je obmedzená.
V prípade jej vyčerpania bude zohľadňované poradie došlých prihlášok.

SPÔSOB PLATBY
Pokyny pre uskutočnenie platby obdržíte do 2 pracovných dní po
odoslaní prihlášky. Registračné poplatky je treba uhradiť do 14. apríla
2009. Pri oneskorenom uskutočnení platby bude vyžadované potvrdenie
pri registrácii alebo platba v hotovosti (nebude možné použiť platobnú
kartu). Daňový doklad obdržíte po skončení kongresu, resp. po obdržaní
platby.

ZRUŠENIE ÚČASTI A STORNO PODMIENKY
Registračný poplatok bude vrátený s 30% znížením na pokrytie administratívnych nákladov iba v prípade, že písomné zrušenie účasti bude
preukázateľne doručené do 8. apríla 2009. Po tomto dátume nie
možné uplatňovať žiadne nároky na vrátenie registračného poplatku.

POISTENIE
Spoločnosť WIRELESSCOM, s. r. o. nenesie zodpovednosť za zranenie,
nemoc, alebo prípadnú smrť zúčastnených osôb, tak isto ani za ušlú
mzdu, škodu na majetku, alebo akúkoľvek finančnú stratu počas kongresu.
Účastníci si môžu zariadiť poistenie podľa vlastného uváženia.
Konverzný kurs 30,1260 Sk/€

