ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

FIREMNÍ PREZENTACE

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 – firemní a kontaktní údaje (budou použity pro zápis do sborníku)
Název firmy:
Oddělení:
Jméno kontaktního pracovníka:
Adresa:
Město:
Stát:

Tel.:
Fax:
GSM:

PSČ:
E-mail:

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

PSČ:

IČ:
DIČ:

Číslo účtu:

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.

B – závazně objednáváme v rámci naší firemní prezentace následující služby:
C
D
E
F
G
H

Stánek na výstavě NDT techniky
Výstavní stůl

prosíme vyplnit údaje v části C, příp. C1
prosíme vyplnit údaje v části D

ANO -

NE

ANO -

NE

Výstavní panel

prosíme vyplnit údaje v části E

ANO -

NE

Inzerce ve sborníku konference

prosíme vyplnit údaje v části F

ANO -

NE

Firemní vystoupení (PR) v rámci
Objednávka ubytování

prosíme vyplnit údaje v části G

ANO -

NE

prosíme vyplnit údaje v části H

ANO -

NE

ANO -

NE

Naše firma je pro rok 2009 firemním členem ČNDT (ve smyslu Stanov
ČNDT, čl. 3.1.3.), a proto uplatňujeme nárok na poskytnutí slev.

Žádáme, aby nám na základě dále vyznačených údajů byla zaslána zálohová faktura ve výši
cca 75% předpokládané úhrady objednaných služeb.
Pozn.: pokud byla Vámi již uhrazena nějaká platba vztahující se na dále uvedené osoby, a to na základě přihlášky
pro jednotlivé účastníky, bude tato úhrada použita jako zálohová platba na zde objednané služby.

V ………………………………

dne ………………
podpis odpovědného pracovníka

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;
firma je plátcem DPH

Závaznou přihlášku prosíme zaslat na adresu:

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

C – stánek na výstavě NDT techniky
Realizace stánků: od dne 4. 11. 2009, 7.00 hod.



Závazně
objednáváme
výstavní stánek



uvedeného typu (zaškrtněte požadovaný z uveřejněných
návrhů):
resp. podle vlastního návrhu (prosíme připojit Váš náčrtek):
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požadované doplňkové vybavení (např. osvětlení, vitríny, atypické prvky, květiny, chladnička
atd.) ……………...…………………………………………………..………………………………

žádáme zajištění grafiky na popis stánků (cena bude nabídnuta podle rozsahu požadované práce)
žádáme službu aranžéra (cena bude nabídnuta podle rozsahu požadované práce)

V případě vlastního návrhu stánku prosíme
o schematický náčrtek, případně o další
vysvětlující komentář.




………………………………………………………………………………………………………..

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

přihláška zaslaná v období:
15. 9. až
po
před
20. 10.
20. 10.
15. 9. 2009
2009
2009

v poplatku je zahrnuto:
•
•

základní
poplatek

cena za
1m2
výstavní
plochy
cena za
stánek



•
•

režijní náklady, spotřeba el. energie
zápis do sborníku, sborník
DEFEKTOSKOPIE 2009
)
vložné pro 1 účastníka * na konferenci
DEFEKTOSKOPIE 2009
bezplatné firemní vystoupení (PR) v rámci
odborného programu konference, max.
délka 10 minut – v případě Vašeho zájmu
vyplňte i část G této přihlášky!

•



objednáváme
stavbu stánku
•



použití
vlastního stánku

•

•

pronájem
výstavního
prostoru

příplatek
20%

příplatek
50%

Firemní členové ČNDT pro rok 2009 mají
nárok na slevu 10% ze základního poplatku

760,- Kč

příplatek
20%

příplatek
50%

Firemní členové ČNDT pro rok 2009 mají
nárok na slevu 10% z ceny za výstavní plochu

pronájem
výstavního
prostoru

pronájem materiálu ke stavbě stánku
základního vybavení (stolek, židle)
stavba a rozebrání stánku

6.900,- Kč

1.320,- Kč

příplatek
20%

příplatek
50%

Firemní členové ČNDT pro rok 2009 mají
nárok na slevu 10% z ceny za výstavní plochu
a

1.200,- až 1.900,- Kč/m2
(podle náročnosti na stavbu a
vybavení stánku dle kalkulace
dodavatele).

příplatek
50%

Pozn.:V případě požadavku na doplňkové vybavení bude cena po dohodě upravena.

žádáme zajištění el. přípojky ke stánku.
Maximální požadovaný odběr bude ….……kW.

500,- Kč

příplatek
25%

*)Cena je stanovena včetně vložného na konferenci pouze pro 1 účastníka, reprezentanta
firmy na stánku.
Příjmení, jméno, titul: ………………………………………………………………………………………………………………………

Další (1) osoba na stánku za zvýhodněné vložné 2.300,- Kč, které zahrnuje pouze účast na
doprovodné výstavě NDT techniky a vstup na společenský večer
Příjmení, jméno, titul:

……………………………………………………………………………………………………………………….

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

C1 - spoluvystavující firma na stánku
firemní údaje (budou použity pro zápis do sborníku)
Název firmy:
Oddělení:
Jméno:

Funkce:

Adresa pracoviště:
Město:
Stát:

PSČ:
E-mail:

Tel.:
Fax:
GSM:
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

v poplatku je zahrnuto:

základní
poplatek

•

•

zápis do sborníku DEFEKTOSKOPIE
2009, sborník DEFEKTOSKOPIE 2009
)
vložné pro 1 účastníka * na
konferenci DEFEKTOSKOPIE 2009

přihláška zaslaná v období:
před
15. 9. až
po
15. 9. 2009 20. 10. 2009 20. 10. 2009
příplatek
příplatek
5.400,- Kč
20%
50%
Firemní členové ČNDT pro rok 2009 mají nárok
na slevu 10% ze základního poplatku

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

D – výstavní stůl
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

přihláška zaslaná v období:
před
15. 9. až
po
15. 9. 2009 20. 10. 2009 20. 10. 2009

v poplatku je zahrnuto:
•
•

režijní náklady
zápis do sborníku, sborník

základní
poplatek

•
•

vložné pro 1 účastníka *

poplatek
za místo

•

v případě
Vašeho zájmu je
možno objednat
(dokoupit) více
prostoru, resp.
stolů

•



•
•

)

bezplatné firemní vystoupení (PR)
v rámci odborného programu konference,
max. délka 10 minut – v případě Vašeho
zájmu vyplňte i část G této přihlášky!

pronájem výstavního prostoru
(cca 2m2)
jeden stůl
pronájem dalšího výstavního
prostoru (cca 2m2 / každý stůl navíc)
další stůl

5.300,- Kč

příplatek
20%

příplatek
50%

2.600,- Kč

příplatek
20%

příplatek
50%

2.400,- Kč

příplatek
10%

příplatek
25%

Firemní členové ČNDT pro rok 2009 mají nárok

počet stolů navíc:

……………..

ks na slevu 10% z celkové ceny

žádáme zajištění el. přípojky ke stolu.
Maximální požadovaný odběr bude ….……kW.

příplatek
25%

500,- Kč

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

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

E – objednávka výstavního panelu
Firmám, které neuvažují o vlastním stánku, nabízíme možnost firemní prezentace formou
samostatných výstavních panelů (v ceně není zahrnut účastnický poplatek).
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

výstavní panel

výstavní panel (šířka 950mm)

přihláška zaslaná
do 20.10. 2009
firemní člen
cena
ČNDT
sleva
1.500,- Kč
10%
počet panelů:

přihláška
zaslaná po
20. 10. 2009
příplatek
25%
………..

ks

F – objednávka inzerce ve sborníku konference
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

inzerce ve sborníku

přihláška zaslaná
do 15. 9. 2009
cena

firemní člen
ČNDT

přihláška
zaslaná
v období
15. 9. až
15. 10. 2009

inzerce o velikosti 1 strany A5 (černobílá)
2.900,- Kč
sleva
příplatek
JEDNA strana
10%
50%
inzerce o velikosti 1 strany A5 (černobílá)
2.500,- Kč
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 15. 10. 2009, při pozdějším předání
již není možno zaručit z technických důvodů zveřejnění ve sborníku.

Inzerce na
CD

Nabízíme možnost prezentace firmy na doprovodném
CD DEFEKTOSKOPIE 2009, které bude vydáno po
skončení konference. Formu prezentace a úhradu
nutno projednat s organizátory.

Předběžně máme zájem:
ANO -

NE

G – účast na komerčním přednáškovém bloku
Máme zájem prezentovat naši firmu v rámci příslušné sekce konference DEFEKTOSKOPIE
2009 / NDE FOR SAFETY 2009. Pokud bude přednáška dodána v termínu a stanovené úpravě
(viz zveřejněné PODKLADY PRO PŘÍPRAVU PŘÍSPĚVKŮ), bude otištěna též ve sborníku
konference.
V ceně není zahrnut účastnický poplatek.
Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH

přihláška zaslaná do
20. 10. 2009
přihláška
cena
firemní zaslaná po
bez
při
objednání
objednání
člen 20. 10. 2009
výstavního výstavního
ČNDT
stánku
stánku

představení firmy

nebo stolku nebo stolku

prezentace 
firmy


délka vystoupení 10 min.

0,- Kč

1.100,- Kč

délka vystoupení 20 min.

1.100,- Kč

1.950,- Kč

sleva
10%

příplatek
25%

Název prezentace:
………….…………………………………………………………………..…………..……..……………
………………………………………………………………………………………………………………
Stručná anotace:
..……………………………………………………………………..………………………………………
……………..…………………………………………………………………………….……….…………
………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………….……….…………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………..



pro prezentaci požadujeme zajistit:

…..…………………………………….…………………………………………………………….………

•
•

•

SLEVY
Na základě Vaší objednávky Vám bude zaslána zálohová faktura s termínem splatnosti do
14 dnů, při objednávkách zaslaných po 20. 10. 2009 bude termín splatnosti 4. 11. 2009.
Při jejím zaplacení v termínu splatnosti Vám bude v konečném zúčtování po skončení
konference započítána SLEVA ze základní ceny firemní prezentace (tedy bez případných
příplatků za pozdější zaslání přihlášky). Do částky pro uplatnění slevy nebudou zahrnuty
úhrady za ubytování a přefakturaci nákladů za stavbu stánku dodavatelskou firmou.
Výše možné slevy.
základní cena firemní prezentace
SLEVA
dle uvedených podmínek
přesahující 10.000,- Kč bez DPH,
ve výši 5% ze základní ceny
pro firemní členy ČNDT 9.000,- Kč bez DPH
přesahující 15.000,- Kč bez DPH,
ve výši 10% ze základní ceny
pro firemní členy ČNDT 13.500,- Kč bez DPH
Ceny a podmínky byly stanoveny při jednání prezidia ČNDT po předchozím projednání ve výboru ČNDT.

Sponzoři
Hlavní sponzor:

DEFEKTOSKOPIE 2009
Sponzor:

H – objednávka ubytování
Pokud potřebujete zajistit pro vaše zástupce uvedené v bodech C, C1, D této přihlášky ubytování,
použijte následující tabulku (pro každého účastníka), požadovaný typ ubytování prosíme označte!
Pro další firemní účastníky je nutno zaslat individuální přihlášku!

H1
Datum příjezdu:
Závazně objednáváme
ubytování (ceny za 1 noc) Datum odjezdu:

Počet
nocí:

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………..……………

Hotel aquapalace ****

Přihláška zaslaná do 15. 9. 09 Přihláška zaslaná po 15. 9. 09

Pokoj 1/1 (příp.1 osoba ve

Cena
9% DPH
Cena
9% DPH

dvoulůžkovém pokoji)
Pokoj 2/1 (1 lůžko na
+)
dvoulůžkovém pokoji)

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

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: ………………………………………………..

H2
Datum příjezdu:
Závazně objednáváme
ubytování (ceny za 1 noc) Datum odjezdu:

Počet
nocí:

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………..……………

Hotel aquapalace ****

Přihláška zaslaná do 15. 9. 09 Přihláška zaslaná po 15. 9. 09

Pokoj 1/1 (příp.1 osoba ve

Cena
9% DPH
Cena
9% DPH

dvoulůžkovém pokoji)
Pokoj 2/1 (1 lůžko na
+)
dvoulůžkovém pokoji)

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

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: ………………………………………………..

H3
Datum příjezdu:
Závazně objednáváme
ubytování (ceny za 1 noc) Datum odjezdu:

Počet
nocí:

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………..……………

Hotel aquapalace ****

Přihláška zaslaná do 15. 9. 09 Přihláška zaslaná po 15. 9. 09

Pokoj 1/1 (příp.1 osoba ve

Cena
9% DPH
Cena
9% DPH

dvoulůžkovém pokoji)
Pokoj 2/1 (1 lůžko na
+)
dvoulůžkovém pokoji)

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

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: ………………………………………………..

Prosím, věnujte pozornost podmínkám pro ubytování.
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
Po 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, 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.

