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Seminář pořádaný 30. 11. – 1. 12. 2017 pod záštitou TNK 92 a ČMKL 

 Informace, novinky a zajímavosti z oboru lešení 
Seminář pořádaný 30. 11. – 1. 12. 2017 pod záštitou TNK 92 a ČMKL 

  

Při vyšším počtu účastníků je možno přihlášku kopírovat.   Při vyšším počtu účastníků je možno přihlášku kopírovat.   

 

1. Osobní údaje 

Jméno a příjmení:  

2. Údaje o plátci 

Jméno - Název firmy dle obchodního rejstříku: 

 

 

Adresa:  

Město/ PSČ: IČ: 

E-mail: Tel.: 

Požaduji rezervaci noclehu, upřesněte níže ano    ne    

Požaduji zahrnout do platby i ubytování a stravování ano    ne    

3. Potvrzení o platbě 

Potvrzujeme, že účastnický poplatek ve výši (nehodící se škrtněte):   

3450,- Kč (školné)  počet osob: ..... Celkem: ............ 

2950,- Kč (s příspěvkem ČMKL) pouze 1 osoba  Celkem: ............ 

1050,- Kč (2 a 3 lůž. pokoj a strava) počet osob: .....  Celkem: ............  

1300,- Kč (1 lůž. pokoj a strava)  počet osob: .....  Celkem: ............ 

byl uhrazen dne   ................................  Celkem: ............ 

Převod byl uskutečněn z našeho účtu číslo.........................................../................... 

 

 

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

Razítko  

  

 

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

Podpis 

Daňový doklad (fakturu) obdrží účastník na místě při registraci. Platba provedená před termínem 

konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce 

předáním daňového dokladu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den konání akce. 

Závaznou přihlášku zašlete na adresu: Ing. Marie Bukovská  

     Melounova 4 

     120 00 Praha 2 

nebo e-mail: marbukov@seznam.cz  - nejpozději do 24. 11. 2017 

Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací, příslušné materiály obdržíte poštou. 

1. Osobní údaje 

Jméno a příjmení:  

2. Údaje o plátci 

Jméno - Název firmy dle obchodního rejstříku: 

 

 

Adresa:  

Město/ PSČ: IČ: 

E-mail: Tel.: 

Požaduji rezervaci noclehu, upřesněte níže ano    ne    

Požaduji zahrnout do platby i ubytování a stravování ano    ne    

3. Potvrzení o platbě 

Potvrzujeme, že účastnický poplatek ve výši (nehodící se škrtněte):   

3450,- Kč (školné)  počet osob: ..... Celkem: ............ 

2950,- Kč (s příspěvkem ČMKL) 1 osoba  Celkem: ............ 

1050,- Kč (2 a 3 lůž. pokoj a strava) počet osob: .....  Celkem: ............  

1300,- Kč (1 lůž. pokoj a strava) počet osob: .....  Celkem: ............ 

byl uhrazen dne   ................................  Celkem: ............ 

Převod byl uskutečněn z našeho účtu číslo.........................................../................... 

 

 

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

Razítko  

  

 

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

Podpis 

Daňový doklad (fakturu) obdrží účastník na místě při registraci. Platba provedená před termínem 
konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce 

předáním daňového dokladu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je první den konání akce. 

Závaznou přihlášku zašlete na adresu: Ing. Marie Bukovská  

     Melounova 4 

     120 00 Praha 2 

nebo e-mail: marbukov@seznam.cz - nejpozději do 24. 11. 2017  

Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací, příslušné materiály obdržíte poštou. 
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