Odborná konference na téma

„Občan, spolek, obec a orgány
ochrany životního prostředí.“

Potenciál, dosavadní praxe a změny v aktuálně platné legislativě,
zejména v ochraně dřevin.
Datum: 15. 3. 2018, 9.00 – 16.00 hod.., Místo: Společenský dům Neratovice

Závazná přihláška - objednávka
Jméno, příjmení, titul:
Ulice a č. p.:
Město:

PSČ:

Telefon:

Email::

Platební údaje k objednávce
Organizace / jméno:
Fakturační adresa:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Email::

Výše vložného (zaškrtněte příslušnou variantu a způsob úhrady):
1 331,- Kč
základní při platbě předem do 12. 3. 2018
1 600,- Kč

základní při platbě v hotovosti na místě 15. 3. 2018

1 210,- Kč

zvýhodněné – člen SZKT z.s., při platbě předem do 12. 3. 2018

500,- Kč

studentské – nutno doložit potvrzením o studiu nebo platným průkazem ISIC

350,- Kč

studentské, pro členy SZKT – nutno doložit kopií potvrzení o studiu nebo průkazem ISIC
rezervace pro pozvané hosty města Neratovice či znaleckého ústavu Arbonet, s.r.o.

Zvolte formu
úhrady:

v hotovosti (nebo v režimu rezervace pozvaných hostů)
bankovním převodem na základě faktury vystavené po skončení semináře

Přihlášku vyplňte a zašlete elektronicky (scan) na skoleni@arbonet.cz. Na základě námi přijaté přihlášky obdržíte
elektronické potvrzení o registraci a podklady k platbě předem.
Storno podmínky: při odhlášení do 9.3. 2018 vrácení vložného bez storno poplatku.
Při odhlášení do 12. 3. 2018 činí storno poplatek 50% z ceny vložného.
Při odhlášení do 14. 3. 2018 činí storno poplatek 70% z ceny vložného.
V případě neúčasti bez omluvy předem alespoň 1 pracovní den činí storno poplatek 100% vložného, písemné materiály,
pokud jsou součástí akce, je možné získat na vyžádání. V závažných případech, např. vážné zdravotní důvody, je možné
řešit návrat vložného individuálně.

Podpis objednatele, datum

razítko organizace
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