
2.10.2015 KURZ SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY GPS LS JEP    

PRENATÁLNÍ PÉ E U FYZIOLOGICKÉHO A PATOLOGICKÉHO T HOTENSTVÍ

REGISTRA NÍ POPLATEK   2.000,– K

3.–4.10.2015 REGISTRACE KONFERENCE 
REGISTRA NÍ POPLATEK do 6.9.2015 do 20.9.2015 pozd ji, na míst

len GPS, SGPS  2.500,– K   3.000,– K   3.500,– K

ne len GPS, SGPS  3.000,– K   3.500,– K   3.700,– K

sestry z gyn. pracoviš      800,– K   1.200,– K   1.500,– K

Titul, p íjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 10 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracovišt  v . PS :

Tel.:      Fax:          E-mail:  

I O:     DI :   

1 0

eské gynekologické 
a porodnické spole nosti LS JEP

2.–4. íjna 2015 Brno

OREA Hotel Voron ž I
K ížkovského 458/47, BRNO | www.voronez.cz

36. 
celostátní konference 

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY
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OB ERSTVENÍ 
Ob d pátek 2.10.2015  250,– K   ANO   NE

Ob d pro doprovod pátek 2.10.2015 250,– K    ANO   NE

Ob d sobota 3.10.2015  250,– K    ANO   NE

Ob d pro doprovod sobota 3.10.2015 250,– K   ANO   NE

GALAVE ER  SOBOTA 3.10.2015
ú astník kongresu 600,– K    ANO  NE

doprovod              800,– K   ANO  NE

vstup na míst             1.000,– K   ANO  NE

Registraci na kurz hradí Þ rma:   ANO  NE

Registraci na kongres hradí Þ rma:   ANO  NE

Ob d pro ú astníka hradí Þ rma:   ANO  NE

V p ípad  neuhrazení vstupu na spol. ve er a ob da do 20.9.2015 budou tyto požadavky automaticky 

zrušeny.

Celková platba, kterou hradí ú astník     , byla odeslána dne    

 na ú et spole nosti G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800, variabilní symbol 10 viz výše. 

Platbu nezasílejte složenkami, plátce nelze identiÞ kovat. Uvedené ceny jsou v etn  21% DPH.

Platba ze zahrani í: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX

Adresa banky: eská spo itelna, Oblastní pobo ka Olomouc, t . Svobody 19, 779 00  Olomouc

Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.

Název Þ rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

CENA CELKEM   

V P ÍPAD  SPONZORINGU VYPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

registrace 
kurz

registrace 
konference

ob d
ú astník

ob d
doprovod         

spol.ve er        
ú astník konf.

spol.ve er
doprovod    

celkem
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VARIABILNÍ SYMBOL*      
* (rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 20 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ 
 pátek 2.10.2015     sobota 3.10.2015   bez ubytování

A. Hotel Voron ž I.**** (místo konání akce, www.voronez.cz)

 jednol žkový pokoj 2.600,– K  /noc/v .snídan

  dvoul žkový pokoj  3.300,– K  (1.650,–/osoba)/noc/v .snídan

ubytován(a) spolu s  

  dvoul žkový pokoj s p istýlkovu 4.350,– K  (1.450,–/osoba)/noc/v .snídan

ubytován(a) spolu s 

B. Holiday Inn**** (vzdálený od místa konání akce 300 m, www.hibrno.cz)

 jednol žkový pokoj 2.700,– K  /noc/v .snídan

  dvoul žkový pokoj  3.400,– K  (1.700,–/osoba)/noc/v .snídan

ubytován(a) spolu s 

  dvoul žkový pokoj s p istýlkovu 4.500,– K  (1.500,–/osoba)/noc/v .snídan

ubytován(a) spolu s  

C. Hotel Voron ž II.***(vzdálený od místa konání akce 100 m, www.voronez.cz)

 jednol žkový pokoj 2.400,– K  /noc/v .snídan

  dvoul žkový pokoj 2.800,– K  (1.400,–/osoba)/noc/v .snídan
ubytován(a) spolu s  

  dvoul žkový pokoj s p istýlkou 3.300,– K  (1.100,–/osoba)/noc/v .snídan
ubytován(a) spolu s   

2 0
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D. Hotel OMEGA ***(vzdálený od místa konání akce 2 km, www.hotelomega.eu)

 jednol žkový pokoj 1.000,– K  /noc/v .snídan

  dvoul žkový pokoj  1.500,– K  (750,–/osoba)/noc/v .snídan
ubytován(a) spolu s 

  t íl žkový pokoj  2.010,– K  (670,–/osoba)/noc/v .snídan
ubytován(a) spolu s  

  ty l žkový pokoj 2.400,– K  (600,–/osoba)/noc/v .snídan
ubytován(a) spolu s  
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Ubytování ú astníka na konferenci hradí Þ rma:   ANO  NE

V P ÍPAD  SPONZORINGU VYPL TE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název Þ rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Platba za ubytování , kterou hradí ú astník byla  odeslána dne  

na ú et spole nosti  G-AGENCY s.r.o. íslo 1808339319/0800, variabilní symbol 20 viz výše. Platbu 
nezasílejte složenkami, plátce nelze identiÞ kovat. Uvedené ceny jsou v etn  15% DPH.

Platba ze zahrani í: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: eská spo itelna, Oblastní pobo ka Olomouc, t . Svobody 19, 779 00  Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.

POKYNY
Vzhledem k tomu, že je agentura zajiš ující organizaci konference plátcem DPH, je nutné z d vodu 

rozdílných da ových sazeb rozlišit platby za ubytování od registra ních poplatk  a poplatk  za galave er. 

V d sledku toho je nutné, abyste platbu:
•   za registra ní poplatek a poplatek za galave er odeslali pod variabilním symbolem      

=  rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 10

•  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné íslo se zám nou prvního dvoj íslí íslicemi 20

•   t m, kte í budou vypl ovat p ihlášku po 31.8.2015 doporu ujeme, aby se telefonicky informovali 

na t. . +420 720 998 678 (G-AGENCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování

•   bude-li v dob  doru ení Vaší p ihlášky vy erpána ubytovací kapacita, budete informováni

•   nebude-li ástka za ubytování uhrazena do 1.9.2015, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno

P ihlášku v písemné podob  zasílejte na:
 G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc 

T: +420 724 277 964, +420 720 998 678, F: +420 585 234 499, E: info@g-agency.eu, www.g-agency.eu

v on-line podob  ji lze také vyplnit na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz, www.ssg.cz

 Storno ú asti: 
Do 1.9.2015  manipula ní poplatek 150,– K  

2.–10.9.2015 30% z objednaných služeb

11.–20.9.2015 70% z objednaných služeb

21.9.2015 100% z objednaných služeb

Datum                 Podpis, razítko


