
	

Otočte, pokračování na další straně ...

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ČGPS ČLS 
JEP A SSG ČR 

6. 6. - 8. 6. 2008, HRADEC KRÁLOVÉ 

 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK
7. 6. 2008, HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Adresa ordinace vč. PSČ:

Titul, příjmení, jméno:

9
Variabilní symbol*: 

9

Tel.:

Fax:

E-mail:

IČO:

Tel.:

REGISTRAČNÍ POPLATEK  do  15. 4. 2008 do 4. 5. 2008       později, na místě

Člen ČGPS, SSG a SGPS  1.600,- Kč  2.200,- Kč  2.800,- Kč

Nečlen ČGPS, SSG a SGPS  2.200,- Kč  2.800,- Kč  3.500,- Kč

Gynekologové v přípravě před I. atestací  800,- Kč  1.600,- Kč  2.000,- Kč 
s potvrzení zaměstnavatele ve věku do 30 let 
hradí sjezdový poplatek 

porodní asistentky - vstup platí na 3 dny   800,- Kč  2.000,- Kč

jednodenní vstup-platí pouze pro lékaře     1.000,- Kč

WORKSHOPY dne 5. 6. 2008  do  15. 5. 2008

Workshop č. 1  600,- Kč

Workshop č. 2  600,- Kč

Workshop č. 3  600,- Kč 
 
(Témata workshopů, místo a čas konání, naleznete v anonci, která je součástí této přihlášky!)

GALAVEČER
účastník kongresu  800,- Kč  ANO  NE 

doprovod 1.000,- Kč  ANO  NE 
vstup na místě 1.500,- Kč

CENA CELKEM          
   registrační workshop společenský večer doprovod celkem 
   poplatek  účastník konference na spol. večer 

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 9% DPH!   Celková platba za registrační poplatek a společenský večer byla odeslána dne:

Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, pobočky Olomouc, Tř. Svobody 19, 772 00  Olomouc, Česká Republika, 

č. ú. 1808339319/0800, IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX, variabilní symbol 99……..(viz výše)



	

Pokyny
•  Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference stala plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků 

za společenský večer. 
•  V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
• za registrační poplatek a poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99
• za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88
•  Pro případ, že bude v době doručení přihlášky Vámi požadovaný hotel či penzion obsazen, označte ve sloupci POŘADÍ alespoň 4 další ubytovací zařízení, ve kterých by bylo event. zajištěno náhradní 

ubytování. O případné změně budete informováni.
•  Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 15. 4. 2008 doporučujeme, aby se telefonicky informovali na t. č. 602 740 822 (G-AGENCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování.
•  Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.
•  Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2008, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
• Těm, kteří se odhlásí do 10. 4. 2008 bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30%, do 30. 4. 2008 o 50%. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Přihlášku zasílejte nejpozději do 4. 5. 2008 na adresu:  sekretariát G-AGENCY s.r.o, U Stadionu 8, 772 00  Olomouc, fax: 58 523 4499

Datum:
Razítko a podpis

 A. Hotel U Královny Elišky**** (luxusní hotel v historické části města)

   dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  ...................................... 3.300,- Kč
   (1650,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

   jednolůžkový pokoj 2.700,- Kč /noc/vč.snídaně

 B.  Hotel Amber Černigov*** (hotel s vysokým standardem služeb, v centru HK)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  .......................................  2100,- Kč                                 
   (1050,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 1.700,- Kč/noc/vč.snídaně

 C. Penzion pod Věží*** (dobře vybavený hotel s širokým spektrem služeb, nedaleko KC Aldis)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  ...................................... 1.800,- Kč  
   (900,- Kč osoba/noc/vč.snídaně)

   jednolůžkový pokoj 1.300,- Kč /noc/vč.snídaně

   apartmá pro 2 osoby 2.200,- Kč /noc/vč.snídaně

 D. Penzion Nové Adalbertinum*** (penzion v historickém centru města, s příjemným 
restaurantem) 

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s  ...................................... 1.440,- Kč 
   (720,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj  1 130,- Kč /noc/vč.snídaně

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.950,- Kč
   (650,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

 E. Penzion U České koruny*** (penzion situovaný v historické části města)

   dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 2.100,- Kč 
   (1050,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

   jednolůžkový  pokoj 1.600,- Kč noc/vč.snídaně

 F.  Penzion Uno* (penzion s restaurací v centru města)

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.410,- Kč 
   (470,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

 G.  Penzion Černý kůň***(penzion s restaurací 3 km od centra města)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 1.350,- Kč 
   (675,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 1.000,-Kč /noc/vč.snídaně

 H. Hotel Garni (ubytovací zařízení v areálu vysokoškolských kolejí,  nedaleko KC Aldis)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 1.200,- Kč 
   (600,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 500,-Kč /noc/vč.snídaně
              Pouze u jednolůžkového pokoje (společná sprcha pro buňku se dvěma jednolůžkovými pokoji)

 I. Hotel Stadion** (hotel ve sportovním areálu, nedaleko KC Aldis)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ..........................................  850,- Kč 
   (425,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 740,-Kč /noc/vč.snídaně

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.200,- Kč 
   (400,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

 J. Penzion U Zezuláků** (rodinný penzion ve vilkové části města, velice příjemné okolí)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ....................................... 1.200,- Kč 
   (600,- Kč/osoba/noc/vč.snídaně)

  jednolůžkový pokoj 800,-Kč/noc/vč. snídaně

 K. EKONOMICKÉ UBYTOVÁNÍ
 Ubytovna Fakultní nemocnice (společné soc.zařízení vždy pro dva 

pokoje, bez snídaně)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ..........................................  780,- Kč 
   (390,- Kč/osoba/bez snídaně)

  jednolůžkový pokoj 390,-Kč /noc/bez.snídaně

  třílůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 1.170,- Kč 
  (390,- Kč/osoba/bez snídaně, tyto pokoje mají své vlastní soc. 

zařízení + sprchu)

  Hotelový dům Heyrovského 
  (centrum HK, společná sprcha pro buňku se dvěma dvoulůžkovými 

pokoji, WC na chodbě, bez snídaně)

  dvoulůžkový pokoj – ubytován(a) s ........................................... 400,- Kč 
   (200,- Kč/osoba/bez snídaně)

  jednolůžkový pokoj 350,- Kč /noc/bez snídaně
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Variabilní symbol*: 
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UBYTOVÁNÍ  5. 6. 2008  6. 6. 2008  7. 6. 2008  bez ubytování

CENA ZA UBYTOVÁNÍ CELKEM:

byla odeslána dne: 

na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800
variabilní symbol 88…….. (viz výše).  UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 9% DPH!


