
Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 55 v rámci ochrany osobních dat)

adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          e-mail:  

IČo: DIČ:  

regisTraČní poplaTek do 14. 8. 2011   do 4. 9. 2011 na místě
člen ssg Čr  0     800,- kč 0  1 000,- kč 0  1 400,- kč
nečlen ssg Čr 0  1 100,- kč 0  1 400,- kč  0  2 000,- kč

spoleČenskÝ veČer 
účastník semináře – součást reg.poplatku  0  ano   0  ne
doprovod  800,- kč  0  ano   0  ne

registraci na seminář hradí firma:

Kontaktní osoba:    

platba za registrační poplatek a společenský večer celkem                         byla odeslána bankovním 

převodem dne                         na účet společnosti g-agency s.r.o. číslo 1808339319/0800  

u České spořitelny a.s. olomouc. nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! uvedené ceny 

jsou včetně 20% dph!
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registrační poplatek spol. večer 
– doprovod

celkem

XLIV. DoškoLoVaCí SeMInář
sdružení soukromÝch gynekologŮ Čr ve spolupráci 

S firmou mercK Sharp & dohme s.r.o  
a sekcí ambulanTních gynekologŮ Čgps Čls jep

záVazná PřIHLáška
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variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 66 v rámci ochrany osobních dat)

ubytování devět skal, milovy
0   16. 9. 2011 0  17. 9. 2011 0  bez ubytování
       pátek                 sobota 
   
0    1-lůžkový pokoj 1 200,- kč vč. snídaně/pokoj/noc
0    2-lůžkový pokoj 1 700,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 850,- kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0    2-lůžkový pokoj s přistýlkou 2 310,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 770,-kč/noc)
      ubytován(a) spolu s

vyšší standard pokoje
0    1-lůžkový pokoj 1 400,- kč vč. snídaně/pokoj/noc
0    2-lůžkový pokoj 2 000,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1000,- kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0   ubytován(a) spolu s 3-lůžkový pokoj     2 580,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 860,- kč/noc)
      ubytován(a) spolu s

ubytování hradí firma:

Kontaktní osoba: 

bude-li v době doručení vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
nebude-li částka za ubytování uhrazena do 17. 8. 2011, Vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

platba za ubytování byla odeslána dne                          na účet společnosti g-agency s.r.o. číslo 
1808339319/0800, u České spořitelny a.s. olomouc. nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze 
identifikovat! uvedené ceny jsou včetně 10% dph! 

Těm, kteří se odhlásí do 17. 8. 2011, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 
30 %,  manipulační poplatek ve výši 50% bude z objednaných služeb bude odečten těm, kteří se 
odhlásí v období  18. 8. 2011–6. 9. 2011, později již není možné uhrazené ubytování  a poplatky 
navrátit! nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! 

datum              podpis, razítko
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