ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
na 39. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

a 2. mezinárodní konferenci

Praha, 4. – 6. 11. 2009

Přihláška je určena pro platbu v CZK.

A1 – osobní a kontaktní údaje
Příjmení, jméno, titul:
Název firmy:
Oddělení:
Adresa:
Město:
Stát:

Funkce:

PSČ:
E-mail:

Tel.:
Fax:
GSM:

A2 – údaje pro vystavení daňového dokladu, resp. zálohové faktury
Název a sídlo firmy (fakturační adresa):
Adresa:
Město:
PSČ:
Stát:
Banka:
Číslo účtu:

IČ:
DIČ:
Kód banky:

Souhlasím s tím, aby Česká společnost pro nedestruktivní testování a firma Q-cert, s.r.o., pověřená k zajištění organizačního zabezpečení, uvedené osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávala pouze pro účely
zajištění mezinárodní konference Defektoskopie 2009.

V ………………………………… dne ………………
podpis účastníka
Žádáme, aby nám byla na základě označených údajů na druhé straně této závazné
přihlášky zaslána zálohová faktura.
Potvrzujeme, že za objednané služby označené na druhé straně této závazné přihlášky,
byla námi dne ………………..….. uhrazena částka ve výši …………………..……….. Kč
na účet číslo 3 5 -2 4 5 7 5 5 3 9 9 / 0 8 0 0 (Q-cert s.r.o.) vedený u České spořitelny, a.s.
(BIC: GIBACZPX; IBAN: CZ26 0800 0000 3502 4575 5399).
Jako variabilní symbol prosíme použít následující číslo:
Do 14 dnů po připsání platby na účet 35-245755399/0800 Vám bude na výše uvedenou fakturační adresu zaslán daňový doklad o provedení zálohové platby a po skončení konference vyúčtování formou konečné faktury.

V ………………………………… dne ………………
podpis odpovědného pracovníka
Máme zájem o firemní prezentaci v rámci doprovodných akcí mezinárodní konference
DEFEKTOSKOPIE 2009, a proto Vás žádáme o zaslání podrobných propozic.
Přihlašujeme odborný příspěvek (stručnou anotaci prosíme neprodleně zaslat na:
cndt@cndt.cz ; podrobné informace naleznete na: http://www.cndt.cz )
Pořádající organizace: Česká společnost pro nedestruktivní testování,
Technická 2, 616 69 Brno; IČ: 48133507; DIČ: CZ48133507; ČNDT není plátcem DPH
Organizační zajištění: Q-cert s.r.o.
Machuldova 571, P.O.Box č. 105, 142 01 Praha 4; IČ: 25710729; DIČ: CZ25710729;

Závaznou přihlášku prosíme zaslat na adresu:

ČNDT (Pavel Mazal), VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno

B – vložné (prosíme označit příslušnou platbu)
Cena VLOŽNÉHO
v CZK
*)

Základní vložné
Členské vložné

*) **)

Platba uhrazena
do 15. 9. 2009
Cena celkem
Cena bez
19%
s DPH
DPH
DPH

Platba uhrazena
po 15. 9. 2009
Cena celkem
Cena bez
19%
s DPH
DPH
DPH

3.697,30

702,70

4.400,- 4.621,60

878,40

5.500,-

3.319,10

630,90

3.950,- 4.117,40

782,60

4.900,-

***)

2.100,70

399,30

2.500,- 2.520,90

479,10

3.000,-

****)

2.268,80

431,20

2.700,- 2 688,90

511,10

3.200,-

Jednodenní vložné
Studentské vložné

Pozn.:*) Autoři, kteří odevzdají příspěvek do stanoveného data a prezentují jej na konferenci, obdrží
autorský honorář (viz informace pro autory).
**) Členské vložné může uplatnit pouze člen ČNDT (SSNDT) s řádným členstvím
a uhrazeným členským poplatkem za rok 2009
***) Vložné zahrnuje účast na jednání, vstup na výstavu a účast na společenském večeru ČNDTplatí pouze pro den 5. 11. 2009
****)
Vložné pro studenty SŠ a VŠ (PDS)
STORNOVACÍ PODMÍNKY: při zrušení účasti ze strany účastníka ve lhůtě delší než 30 dnů před zahájením konference - pouze
náklady spojené s bankovními operacemi. V období 30 – 6 dní činí storno 20% vložného, 5 – 1 den činí 50%. V případě
neúčasti závazně přihlášeného účastníka vložné nebude vráceno.
Tuto závaznou přihlášku můžete v případě potřeby využít i pro jinou osobu než původně přihlášenou.

C – objednávka sborníku
Cena sborníku
za 1 kus

Počet
kusů

Cena celkem
včetně 9% DPH

1 výtisku

410,- Kč včetně 9% DPH

1 ks

410,- Kč

2 a více výtisků

380,- Kč včetně 9% DPH

……ks

..…,- Kč

Cena při objednávce:

….……… Kč

D – objednávka ubytování (požadovaný typ ubytování prosíme označte!)
Datum příjezdu:
Závazně objednávám
ubytování (ceny za 1 noc) Datum odjezdu:

Hotel aquapalace ****
Pokoj 1/1 (příp.1 osoba ve
dvoulůžkovém pokoji)
Pokoj 2/1 (1 lůžko na
+)
dvoulůžkovém pokoji)

Platba do 15. 9. 2009
Cena
9% DPH
Cena
9% DPH

1.467,80 Cena s DPH
132,20 1.600,899,00 Cena s DPH
81,00
980,-

Počet
nocí:
Platba po 15. 9. 2009
Cena
9% DPH
Cena
9% DPH

1.605,40 Cena s DPH
144,60 1.750,981,60 Cena s DPH
88,40 1.070,-

CELKEM
….………
Kč

+) Bude-li možno, tak jako spolubydlícího si přeji: ………………………………………………..
Závazné objednávky ubytování budou vyřizovány v pořadí došlých přihlášek. Po naplnění kapacity hotelu mohou být další zájemci ubytováni po předchozí domluvě v jiných ubytovacích
kapacitách v blízkosti místa jednání. V případě dalších dotazů nebo specifických přání ohledně ubytování prosíme, aby jste v této otázce kontaktovali přímo:
firmu DANtour , tel. +420 603 429 523, e-mail daniela@dantourservice.cz
Od 1. 10. 2009 již ubytování bez záruky
STORNOVACÍ PODMÍNKY: Dle podmínek hotelu je při zrušení účasti ze strany klienta v období 30 – 20 dní před
dnem ubytování storno 30%, v období 19 – 15 dnů je storno 50% a v období 14 – 0 dnů je potom storno ve výši
100% poplatků za ubytování.

Hotel aquapalace

**** Hotel leží 5 km od Prahy. Pokud přijedete osobním vozem, budete mít

k dispozici dostačující počet parkovacích míst v hotelové garáži. Všech
231 pokojů je vybaveno koupelnou/WC, minibarem, rádiem, kabelovou televizí, televizí s plochou obrazovkou, DVD přehrávačem, možností přípravy kávy nebo čaje, W-LAN, bezpečnostní schránkou a individuálně ovladatelnou klimatizací.
Doprava: Osobní vůz - Dálnice D1, Exit D6, obchodní zóna Průhonice – Čestlice u Prahy
Autobus, městská doprava - linky č. 324, 325, 328, 363, 385 ze stanice metra Opatov (trasa C)
Aquabus - ze stanice metra Opatov do zastávky Čestlice Aquapalace a zpět je pro návštěvníky
hotelu zdarma. Při zpáteční cestě do Prahy je třeba předložit hotelovou kartu.

Sponzors
Main sponzors:

DEFEKTOSKOPIE 2009
Sponzors:

