
Před vyplněním přihlášky si prosím přečtěte pokyny na druhé straně

Firma:

Závazná přihláška na konferenci
17. - 18. května 2018, Hotel SKI, Nové Město na Moravě

Kontaktní telefon:

Fakturační adresa

Ulice, číslo:

PSČ, Město:

IČO, DIČ:

Zasílací adresa (pokud se liší od fakturační)

Ulice, číslo:

PSČ, Město:

# jméno a příjmení e-mail
mám předběžný zájem 

o pracovní skupiny
(dle preference)
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1

2

3

4

5

Účastnický poplatek
účast na obou dnech konference účast pouze na prvním dnu konference

Firma - platba připsaná na SCIA účet do 6. 4. 2018 (včetně)
 s uzavřenou servisní smlouvou typu FULL 2 200 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob: 1 600 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob:
 bez servisní smlouvy 3 000 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob: 2 200 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob:
Firma - platba připsaná na SCIA účet po 6. 4. 2018
 s uzavřenou servisní smlouvou typu FULL 2 500 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob: 1 900 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob:
 bez servisní smlouvy 3 300 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob: 2 500 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob:
Studenti a absolventi do 2 let (včetně) po ukončení VŠ

1 100 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob: 800 Kč vč. DPH/osoba - poč. osob:
Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci včetně obědů a společenského večera.

Ubytování se snídaní
jednolůžkový pokoj     1 160 Kč vč. DPH - počet osob:
dvoulůžkový pokoj (za 1 osobu)     820 Kč vč. DPH - počet osob:

Úhrada platby
Celková částka ve výši: ...................................... Kč bude uhrazena dne: .............................. z našeho účtu č.: .................................................. 

ve prospěch účtu firmy SCIA CZ, s.r.o., č. 269468001/5500 pod variabilním symbolem .............................................. (IČO firmy).

Dne: ...........................................................  razítko a podpis: ...................................................
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A NEMETSCHEK COMPANY

Kontakt
SCIA CZ, s.r.o., Petra Vlková, tel: +420 734 318 221; +420 226 205 600; e-mail: p.vlkova@scia.net
Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 www.scia.net



Pokyny pro vyplnění přihlášky a zaplacení účastnického poplatku

Přihlášku vyplňte pokud možno v Adobe Reader nebo podobném programu umožňující vyplněný formulář uložit pro následné odeslání mailem. 
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete mailem na adresu p.vlkova@scia.net

Na první straně přihlášky vyplňte prosím jméno firmy a v tabulce pak vyplňte následující údaje (pro každého účastníka prosím vyplňte všechny údaje):
• jméno a příjmení účastníka
• e-mail účastníka
• ČKAIT - zaškrtněte, pokud máte autorizaci ČKAIT (připravíme Vám potvrzení o účasti na konferenci)
• 1 lůžkový / 2 lůžkový pokoj - zaškrtněte, o jaký typ pokoje máte zájem
• zájem o pracovní skupiny - první den odpoledne a druhý den dopoledne se budete moci zúčastnit až 5 různých pracovních skupin z cel-

kového počtu 17 témat (některé skupiny budou probíhat současně). Prosíme, vepište zde čísla pracovních skupin podle své preference 
(1 = nejvíce preferovaný). Čísla jednotlivých pracovních skupin najdete na přiloženém programu konference. Podle míry Vašeho zájmu 
budou skupiny následně rozděleny do časového rozvrhu tak, aby se pokud možno vyhovělo všem. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že 
některé pracovní skupiny budou probíhat současně, nemusí být možné navštívit všechny vámi vybrané.

• fotbal - zaškrtněte, pokud máte zájem zúčastnit se přátelského utkání v malé kopané „uživatelé versus zaměstnanci SCIA“

Pod tabulkou vyplňte prosím kontaktní telefon, fakturační adresu firmy (včetně IČO, DIČ) a v případě potřeby také zasílací adresu.

Potřebujete-li nám sdělit cokoliv dalšího, nebo pokud máte např. speciální požadavky na stravu (dieta, vegetariánství apod.) použijte k tomu oddíl 
„Poznámky“ na druhé (tj. na této) straně přihlášky.

Uzávěrka přihlášek s ubytováním je 2. 5. 2018. 
Po tomto datu se dopředu telefonicky informujte na možnost ubytování. 

Platbu poukažte na náš účet 269468001/5500 nejpozději do 11. 5. 2018. Jako variabilní symbol uveďte IČO vaší firmy.

Daňový doklad obdržíte v daném měsíci na základě vaší platby a fakturu po ukončení semináře.

Storno poplatky
Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 60% a do 5 dnů 30% z celkového poplatku za akci. Rozhodující je den doručení. 
Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme.

Poznámky:
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