ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA FIREMNÍ PREZENTACE
na 43. mezinárodní konferenci ČNDT a výstavě NDT techniky a služeb

hotel NH Olomouc Congress, Olomouc, 5. – 7. 11. 2013

A1 – firemní údaje
Název firmy:
Oddělení:
Jméno:

Funkce:

Adresa pracoviště:
Město:

Tel.:
Fax:

PSČ:

Stát:

E-mail:

GSM:

A2 – údaje pro vystavení faktury, resp. zálohové faktury
Adresa:
Město:
Stát:

PSČ:

IČ:
DIČ:

Číslo účtu:

Banka:

Kód banky:

Souhlasíme s tím, aby Česká společnost pro nedestruktivní testování uvedené údaje v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. zpracovávala pouze pro účely zajištění mezinárodní konference Defektoskopie 2013.

B – závazně objednáváme v rámci naší účasti na 43. mezinárodní konferenci
a výstavě NDT techniky a služeb DEFEKTOSKOPIE 2013 následující položky:

C

výstavní stolek

prosíme vyplnit údaje v části C

ANO -

NE

D

pouze výstavní panel

prosíme vyplnit údaje v části D

ANO -

NE

E

inzerce ve sborníku konference

prosíme vyplnit údaje v části E

ANO -

NE

F

požadujeme další služby zde neuvedené, a proto nás obratem
kontaktujte pro specifikaci naší objednávky

ANO -

NE

ANO -

NE

Naše firma je pro rok 2013 firemním členem ČNDT (ve smyslu
Stanov ČNDT, čl. 3.1.3.) a proto uplatňujeme nárok na poskytnutí slevy.

Na základě vyznačených údajů Vám bude zaslána zálohová faktura ve výši cca 75% předpokládané úhrady objednaných služeb. Prosím, věnujte pozornost platebním podmínkám.

Pozn.: pokud byla Vámi již uhrazena platba na základě přihlášky pro jednotlivé účastníky za pracovníky firmy
uvedené v bodě C této přihlášky, bude tato úhrada použita jako zálohová platba na zde objednané služby.

V ……………………………..… dne ………………
podpis odpovědného pracovníka

Vyplněnou závaznou přihlášku prosíme zaslat na adresu:
Česká spol. pro NDT, FSI VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno
Tel.:

541 143 229,

IČO: 48133507

E-mail: cndt@cndt.cz,
DIČ: CZ48133507

http://www.cndt.cz
Upozornění: ČNDT je plátcem DPH

Registrace: Min. vnitra ČR č. VSC/1-16727/92-R
Číslo účtu: 60039011 / 0100 (IBAN: CZ3701000000000060039011),
vedený u Komerční banky a.s. Praha, SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

C – výstavní stůl
přihláška zaslaná
do 30. 9. 2013
v poplatku je zahrnuto:

1. STŮL

v ceně zahrnut




režijní náklady
zápis do sborníku, sborník



vložné pro 1 účastníka *
pronájem výstavního
prostoru (cca 2m2)
jeden stůl (cca 80x120 cm)

základní po- 
platek a vložné



DALŠÍ
STOLY




Cena [Kč]
Cena celkem
Cena bez
21% DPH
DPH
s DPH

)

pronájem výstavního
prostoru (cca 2m2)
další stůl (cca 80x120 cm)

PREZENTAČNÍ

PANEL

šířka 1m, výška 2,5m

Žádáme zajištění el. přípojky ke stolu, maximální požadovaný odběr bude ….……kW.

9 500,-

1 995,-

11 495,-

1 900,-

399,-

2 299,-

počet dalších stolů:
1 400,-

294,-

ks

………..

příplatek
30%

ks

605,-

105,-

přihláška
zaslaná po
30. 9. 2013

sleva
z ceny
za
příplatek
výstav30%
ní stoly
a
panely
10%

1 694,-

počet panelů:
500,-

………..

firemní
člen
ČNDT

příplatek
30%

*)Cena je stanovena včetně vložného pouze pro 1 účastníka, zástupce firmy,
Příjmení, jméno, titul:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V rámci přihlášky je možno přihlásit jednoho dalšího reprezentanta firmy za zvýhodněné vložné
ve výši 2 662,- Kč (včetně 21% DPH), zahrnující pouze účast na výstavě NDT techniky a vstup na
společenský večer.
Příjmení, jméno, titul: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pozn.: pro další firemní účastníky je nutno zaslat individuální přihlášku!

D – objednávka výstavního panelu
Firmám, které neuvažují o vlastním stánku, nabízíme možnost firemní prezentace formou
samostatných výstavních panelů (v ceně není zahrnut účastnický poplatek).
přihláška zaslaná
do 30. 9. 2013

Cena [Kč]

výstavní panel

samostatný výstavní panel
(šířka 1m, výška 2,5m)

Cena bez
DPH

21% DPH

Cena celkem
s DPH

1. panel

2 100,-

441,-

2 541,-

další panely

1 400,-

294,-

1.694,-

počet dalších panelů:

………..

přihláška

firemní zaslaná po
30. 9. 2013
člen
ČNDT

sleva
10%

ks

Sponzoři DEFEKTOSKOPIE / NDE for Safety 2013
Hlavní sponzor:

Sponzor:

příplatek
30%

E – objednávka inzerce ve sborníku konference
přihláška zaslaná
do 30. 9. 2013

inzerce ve sborníku

Cena [Kč]
Cena bez
DPH

21% DPH

Cena celkem
s DPH

firemní
člen
ČNDT

přihláška
zaslaná po
30. 9. 2013

inzerce o velikosti 1 strany A5
4 114,3 400,714,(černobílá)
PRVNÍ strana
sleva příplatek
10%
30%
inzerce o velikosti 1 strany A5
3 509,2 900,609,(černobílá)
každá DALŠÍ strana
Pozn.: v případě požadavku na plnobarevné provedení inzerce
Počet stran
Vám bude doúčtován k výše uvedeným cenám příplatek
celkově:
…..…stran A5
ve výši naběhlých nákladů na plnobarevné provedení.
Pozn.: podklady pro zhotovení inzerce je nutno předat do 10. 10. 2013, při pozdějším
předání již není možno zaručit z technických důvodů zveřejnění ve sborníku.

Inzerce na CD

Nabízíme možnost prezentace firmy na
doprovodném CD DEFEKTOSKOPIE 2013,
které bude vydáno po skončení konference.
Formu prezentace a úhradu nutno projednat
s organizátory.

Předběžně máme zájem:

ANO -

NE

Platební podmínky:
Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura. U přihlášek zaslaných do
30. 9. 2013 bude uveden termín splatnosti nejpozději 12. 10. 2013. Pokud do tohoto
dne nebude platba připsána na účet ČNDT, budou v konečné faktuře fakturovány
zvýšené ceny, jako kdyby Vaše přihláška byla zaslána až po 30. 9. 2013.

Ubytování
Ubytování není ČNDT zajišťováno. Pro zajištění ubytování vzhledem k dohodnutým cenám
nepoužívejte rezervační systém hotelu, ale přímo kontaktujte paní Terezu Čečákovou jako
osobu zodpovědnou za rezervace ubytování.
Kontakt: e-mail t.cecakova@nh-hotels.com; tel. +420 585 575 100; fax +420 585 575 000.
Poznámka: při rezervaci je zapotřebí nahlásit, že jde o rezervaci ubytování v rámci konference DEFEKTOSKOPIE 2013. Na základě tohoto oznámení Vám budou poskytnuty uvedené
speciální ceny:
Jednolůžkový pokoj
1 600,- Kč / noc, vč. DPH
Dvoulůžkový pokoj (2osoby)
1 650,- Kč / noc, vč. DPH
V případě problémů či výjimečného požadavku na hromadné zajištění ubytování
kontaktujte přímo Ing. Turkovou (mail: daniela@dantourservice.cz, tel.: 603 429 523).

Místo konání
Hotel NH Olomouc Congress 4* Superior se nachází jen 10 minut chůze od historického centra města
a vyznačuje se moderní a stylovou atmosférou, což z něj činí jedinečnou stavbu v rámci České republiky.
Hotel NH Olomouc Congress disponuje velkým počtem konferenčních místností a je propojen se
sportovním centrem, představuje tak dokonalé místo pro jakýkoliv druh jednání, ale i pro relaxační a sportovní akce.
Pobyt v některém ze 137 pohodlně zařízených pokojů nebo apartmá svým vybavením uspokojí všechny vaše potřeby.
Tyto vysoce moderní pokoje jsou plně klimatizované a vybavené bezdrátovým WiFi nebo kabelovým připojením na
internet. Pokoj je vybaven příslušenstvím k přípravě kávy a čaje, trezorem, minibarem a televizí. Každý pokoj má
luxusně zařízenou koupelnu přístupnou z pokoje. Cena za tento typ pokoje zahrnuje i vstup do moderního fitness
centra (mimo časy 15.00-20.00) v Omega centru Sportu a Zdraví, se kterým je hotel propojen podzemním koridorem.

