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Závazná přihláška
Příjmení:

Jméno:

Tituly:

Firma:

Pozice:

Ulice:

Město:

Telefon:

PSČ:

E-mail:

REGISTRAČNÍ POPLATEK (bez DPH):

SEKCE – Mám zájem o účast v sekcích (N = nebudu přítomen):
V dopoledním bloku před kávovou přestávkou (1,N):

Balíček (Slavnostní zahájení a jednací den)
nebo jen:

V dopoledním bloku po kávové přestávce (1,2,3,N):

Slavnostní zahájení 24. listopadu 2008, Betlémská kaple
V odpoledním bloku před kávovou přestávkou (2,3,4,N):

Jednací den 25. listopadu 2008, KCP

2 500 Kč
5 000 (2 500*) Kč

* Snížená cena se vztahuje na účastníky ze školství, veřejné a státní správy.

V odpoledním bloku po kávové přestávce (5,N):

PLATBA: Po odeslání závazné přihlášky obdržíte do 2 pracovních dnů pokyny pro uskutečnění
platby. Po konferenci obdržíte daňový doklad. Uveďte, prosím, fakturační údaje:
Přesný název
firmy:
IČ:

6 000 (3 500*) Kč

Celkem za program:

Kč

Fakturační
adresa:
DIČ:

Datum:
Odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na konferenci TELEINFORMATIKA 2008 a stvrzuji, že
jsem se seznámil a plně akceptuji Všeobecné podmínky, které jsou nedílnou součástí této přihlášky.

Podpis:

Prosíme odešlete vyplněnou přihlášku do 18. listopadu 2008 (!) na následující adresu: WIRELESSCOM, s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4, nebo faxem na číslo: 261 066 112, 242 441 617.

Všeobecné podmínky
MÍSTO KONÁNÍ
Konference TELEINFORMATIKA 2008 bude slavnostně
zahájena večer dne 24. listopadu 2008 v Betlémské
kapli, Betlémské nám., Praha 1. Vlastní odborná
jednání konference proběhnou 25. listopadu 2008
v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 56,
Praha 4.

tiskové materiály, 1 x oběd a 2 x kávová přestávka
v průběhu jednání v Kongresovém centru Praha.
Slavnostní zahájení: 2 500 Kč bez DPH (19 %),
účast na slavnostním zahájení konference
24. listopadu 2008 v Betlémské kapli.
*

Snížená cena se vztahuje na účastníky ze školství,
veřejné a státní správy.

PŘIHLÁŠKY

ZPŮSOB PLATBY

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete prosím
do 18. listopadu 2008 na následující adresu:

Pokyny pro uskutečnění platby obdržíte do dvou
pracovních dnů po odeslání přihlášky. Registrační
poplatky je třeba uhradit do 20. listopadu 2008.
Při pozdější úhradě bude vyžadováno předložení
písemného potvrzení při registraci, anebo platba
v hotovosti. Daňový doklad obdržíte po skončení
konference.

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

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Registrační poplatek zahrnuje:
Balíček: 6 000 Kč (3 500 Kč*) bez DPH (19 %),
slavnostní zahájení dne 24. listopadu 2008
v Betlémské kapli, odborná jednání 25. listopadu
2008, tiskové materiály, 1 x oběd a 2 x kávová
přestávka v průběhu jednání v Kongresovém
centru Praha.
Jednací den: 5 000 Kč (2 500 Kč*) bez DPH
(19 %), odborná jednání 25. listopadu 2008,

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 18. listopadu
2008. 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
konference. Účastníci si mohou zařídit pojištění dle
vlastního uvážení.

