Spoločnosť Nemetschek Scia, s.r.o.

POZVÁNKA NA SEMINÁR
MODELOVANIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 2015
1. - 2. októbra 2015

Hotel HUTNÍK I - Tatranské Matliare

Spoločnosť Nemetschek Scia, s.r.o. Vás srdečne pozýva na 15. ročník seminára
“Modelovanie stavebných konštrukcií 2015”.
Seminár sa uskutoční 1.-2. októbra v hoteli Hutník I v Tatranských Matliaroch.
Počas seminára Vás oboznámime s novinkami v programoch Scia Engineer 15 a
Scia Design Forms a ich aktuálnym ako aj pripravovaným vývojom.
Dôležitou súčasťou seminára sú už tradične workshopy - otvorené stretnutia
s pracovníkmi vývoja na aktuálne a zaujímavé témy. Počas seminára sme pre Vás
pripravili 9 rôznych workshopov, z ktorých si môžete vybrať 3+3 podľa Vášho záujmu.
Workshopy budú prebiehať súčasne vo štvrtok poobede a v piatok doobeda. Časovo
sme ich usporiadali tak, aby bolo možné navštíviť všetky Vami vybrané.
Počas celého seminára bude k dospozícii naše Centrum podpory.
Spoločenský večer Vám už tradične poskytne okrem príjemného posedenia
v peknom prostredí príležitosť pokračovať v začatej diskusii a nadviazať nové kontakty.
Nemetschek Scia pre Vás v rámci 15. ročníka pripravila opäť zaujímavé novinky a
prekvapenia.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
• Vložné

Vložné je potrebné uhradiť bankovým prevodom na náš účet č. 6616249004/1111 najneskôr do 25.9.2015.
Ako variabilný symbol uveďte IČO Vašej spoločnosti.
Daňový doklad obdržíte do 15 dní po prijatí platby na náš účet, konečnú faktúru do 15 dní po ukončení seminára.
V cene vložného je zahrnutý odborný program, zborník, organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok a spoločenský
večer. V prípade neúčasti sa vložné nevracia, zborník bude zaslaný poštou.
Vložné /1 osoba

Znížená cena pri úhrade do 31.08.2015

Cena pri úhrade po 31.08.2015

Pre firmy s uzavretou servisnou zmluvou

90,00 €

99,00 €

Pre firmy bez uzavretej servisnej zmluvy

108,00 €

120,00 €

Ceny sú uvedené s DPH 20%

• Miesto konania seminára

Hotel Hutník I***, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, tel. : 052/4467 446-9

• Prihláška

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom, faxom alebo poštou na kontaktnú adresu najneskôr do 25.9.2015 a zároveň
uhraďte vložné.

• Registrácia

Registrácia účastníkov bude vo vstupnej hale hotela HUTNÍK I vo štvrtok 1.10.2015 od 7,30 do 9,30 hod.

• Ubytovanie

Pre účastníkov seminára je rezervované ubytovanie v hoteli HUTNÍK I. Organizátor seminára ubytovanie priamo neobjednáva,
každý účastník si ubytovanie a obedy objedná sám. Ubytovanie je možné v 2 – lôžkových, prípadne v 1 - lôžkových izbách (alebo v
2-lôžkových izbách obsadených jednou osobou). Ceny ubytovania sú vrátane raňajok poskytovaných formou teplého a studeného
bufetu. Účastníci seminára majú zvýhodnenú cenu ubytovania. Kúpeľný poplatok je 1,00 €/deň.

Cena ubytovania a obedov v hoteli HUTNÍK I - každý účastník si hradí sám na recepcii hotela
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe / noc

25,30 € / osoba

Ubytovanie v jednolôžkovej alebo
v dvojlôžkovej izbe samostatne / noc

36,10 €

Obed

7,00 €

Kontakt pre objednávku ubytovania a obedov :
Bc. Jana Hadzimová
Obchodná manažérka hotela HUTNÍK I
tel: 052/4467446-9

Ceny sú uvedené s DPH 20%

• Spoločenský večer

Spoločenský večer (je zahrnutý vo vložnom) sa bude konať vo štvrtok 1.10.2015 od 19,00 hod v priestoroch hotel HUTNÍK I.

Kontaktná adresa :

Nemetschek Scia, s.r.o. – Murgašova 16, 010 01 Žilina – tel. : 041/5003070–1, fax : 041/5003072
e-mail: s.drusova@scia.net
www.scia.net

