ZÁV AZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČ AS TI
na 47. mezinárodní konferenci a výstavu NDT techniky

Chomutov – Kongresové centrum Svět
7. – 9. 11. 2017
\\\\

Přihláška je určena pro platbu v CZK.

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

Funkce:

Město:

PSČ:

Stát:

E-mail:

Tel.:
Fax:
GSM:

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

PSČ:

Číslo účtu:

IČ:
DIČ:
Kód banky:

Souhlasím s tím, aby Česká společnost pro nedestruktivní testování, z.s., uvedené osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
zpracovávala pouze pro účely zajištění mezinárodní konference Defektoskopie / NDE for Safety 2017.

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 České společnosti
pro NDT, z.s., vedený u Komerční banky v Praze.
Variabilní symbol platby: …………..………… (IČ vaší organizace, případně vámi zvolené libovolné číslo).
Po připsání platby na účet ČNDT vám bude vystaven a zaslán daňový doklad.

Pořádající organizace:
Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek, Technická 2, 616 00 Brno
IČO: 48133507
Upozornění:

Banka:
Číslo účtu:

DIČ: CZ48133507
Registrace: Spisová zn. L 21357 vedená u KS v Brně
Česká společnost pro nedestruktivní testování je plátcem DPH
Komerční banka a.s., Praha
SWIFT Code: KOMBCZPPXXX

5101 2378 0297/0100

V ……………………………………………

dne ……………………..…………

CZ94 0100 0000 5101 2378 0297

podpis odpovědného pracovníka

Závaznou přihlášku prosíme zaslat e-mailem (cndt@cndt. cz), případně na adresu:

ČNDT, z.s. (Doc. Pavel Mazal), VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69 Brno

B – vložné (prosíme označit křížkem příslušnou platbu)
Cena VLOŽNÉHO
v CZK (s DPH)
Základní vložné

Platba uhrazena
do 15. 9. 2017
Cena celkem
Cena bez DPH 21% DPH
s DPH

Platba uhrazena
po 15. 9. 2017
Cena bez DPH

21% DPH

Cena celkem
s DPH

5 371,60 1 128,40

6.500,-

5 784,80 1 215,20

7.000,-

4 958,40 1 041,60

6.000,-

5 288,96 1 111,04

6.400,-

**)

Jednodenní vložné

2 975,04

624,96

3.600,-

3 140,32

659,68

3.800,-

Studentské vložné***)

3 346,92

703,08

4.050,-

3 636,16

763,84

4.400,-

Členské vložné

*)

Členské vložné může uplatnit pouze člen ČNDT (SSNDT) s řádným členstvím a uhrazeným členským poplatkem za rok 2017
Vložné zahrnuje účast na jednání, vstup na výstavu a účast na společenském večeru ČNDT- platí pouze pro den 08. 11. 2017
Vložné je určeno pro studenty SŠ a VŠ
Součástí vložného jsou konferenční materiály a sborník
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.
Přihlášku můžete v případě potřeby využít i pro jinou osobu než původně přihlášenou.
Pozn.:*)
**)
***)

Máme zájem o firemní prezentaci v rámci doprovodných akcí mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 2017,
a proto Vás žádáme o zaslání podrobných propozic.
Přihlašujeme odborný příspěvek (stručnou anotaci prosíme zaslat na: cndt@cndt.cz; podrobné informace
naleznete na: www.cndt.cz )

C - Objednávka ubytování (prosíme označit křížkem příslušnou platbu)

Konference se bude konat v prostorách Kongresového centra Svět v Chomutově. Ubytování pro účastníky konference je
rezervováno v hotelu Arena, který je umístěn v bezprostřední blízkosti Kongresového centra. Hotelové pokoje jsou
zařízeny v moderním designu. Každý pokoj je vybavený vlastním sociálním zařízením, satelitní televizí, trezorem a
samostatně ovládanou klimatizací. Ubytování pro účastníky konference je zajištěno prostřednictvím ČNDT. Pro zajištění
ubytování nepoužívejte rezervační systém hotelu. Dostupná kapacita je limitovaná a rezervace musí být upřesněny
do konce září 2017. Po tomto termínu již nebude možné ubytování garantovat.
Město Chomutov je vybaveno řadou dalších hotelových kapacit různých úrovní. Seznam hotelů bude součástí webové
prezentace konference a účastníci si toto ubytování zajišťují samostatně.

Datum příjezdu:

Závazně objednávám ubytování
(ceny s DPH za 1 noc se snídaní):

Počet
nocí:

Datum odjezdu:

Závazné objednávky ubytování budou vyřizovány v pořadí došlých přihlášek. Po naplnění kapacity hotelu může být
dalším zájemcům nabídnuto ubytování v jiných ubytovacích kapacitách v blízkosti místa jednání. V případě
požadavku na jinou kategorii hotelu si účastník zajišťuje ubytování samostatně za tzv. pultové ceny.
STORNOVACÍ PODMÍNKY: Při zrušení účasti ze strany klienta v období 30 – 20 dní před dnem ubytování činí
storno 30%, 19 – 0 dní potom 100% poplatků za ubytování.

Hotel Arena

Platba do 15. 9. 2017 Platba po 15. 9. 2017

var. a) Pokoj jednolůžkový(cena za noc a 1 osobu)

760,- Kč

800,- Kč

var. b) Pokoj dvojlůžkový (cena za noc a 2 osoby)

1.250,- Kč

1.300,- Kč

V případě var.b) bude spolubydlícím:

................

...............................................................................

V případě problémů či speciálních požadavků na ubytování kontaktujte přímo tajemnici ČNDT
(Ing. Vendula Kratochvílová - mail: kratochvilova@cndt.cz, tel. 731 934 754).

Celková platba v Kč:
vložné

…………………………….

ubytování

…………………………….

celkem

…………………………….

Kč

