ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na 51. konferenciu vodohospodárov v priemysle
Vyhne, 11. - 13. november 2019

Meno, priezvisko a titul účastníka:
Názov firmy :

Adresa firmy :
Telefón :
e-mail :
IČO :
DIČ :

Banka :

č. účtu :
Ak máte záujem o exkurziu, vyznačte trasu a preferovaný čas. Budeme sa snažiť Vašej preferencii vyhovieť, ale počet účastníkov je limitovaný, preto sa nedá vylúčiť presun na iný čas*.
trasa 1 (Odkalisko ZSNP) 14:00
trasa 2 (Banské múzeum) 14:00
trasa 3 (Banské múzeum) 15:00

ubytovanie 1 osoba na izbe, 11./12. 11. 2019

Objednávam (počet):

ubytovanie 1 osoba na izbe, 12./13. 11. 2019
ubytovanie 2 osoby na izbe, 11./12. 11. 2019
ubytovanie 2 osoby na izbe, 12./13. 11. 2019
tlačený zborník

tlačený zborník + digitálna forma na USB
* vzhľadom na čas potrebný na dopravu a dĺžku samotných exkurzií je možné absolvovať len jednu z trás

...........................................
pečiatka a podpis

Dátum uzávierky je 31. októbra 2019, po tomto termíne na základe telefonického dohovoru.
Prihlášku a avízo o platbe prosíme zaslať na adresu:
Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD., DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava
e-mail: vanda.dubova@gmail.com, tel.: +421 905 137 669

AVÍZO O PLATBE

na 51. konferenciu vodohospodárov v priemysle
Vyhne, 11. - 13. november 2019

Potvrdzujeme, že sme uhradili platbu - účastnícky poplatok za:
meno a priezvisko:
v celkovej sume (EUR):
na ťarchu nášho bankového účtu č. :
so zadaným dátumom splatnosti:
v prospech účtu:

HEKAS s.r.o.

Švabinského 17, 851 01 Bratislava

č. účtu:

631126435 / 0900

IBAN:

SK32 0900 0000 0006 3112 6435

Slovenská sporiteľňa a.s.

SWIFT/BIC:

GIBASKBX

DIČ :

2022307397

IČO :

36695432

IČ DPH:

SK 2022307397

konš. symbol :

0308

var. symbol:

IČO platiteľa

ÚČASTNÍCKE POPLATKY:
Vložné bez DPH 180,- € (216,-€ s DPH)
Zborník bez DPH 20,- € (24,-€ s DPH)
Zborník + digitálna forma na USB Flash 32 GB bez DPH 35,- € (42,-€ s DPH)

...........................................
pečiatka a podpis

Avízo o platbe vyplňte s príkazom k úhrade. Bez potvrdenia avíza je prihláška neplatná

