
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY ÚČASTI 

 

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 10. dne 

 před konáním akce na adresu:  Vědeckotechnická spol. pro sanace staveb WTA CZ, Novotného  

 lávka 5, 116 68 Praha 1. Informace na tel.: 221 082 397, fax: 221 082 629, e-mail: wta@wta.cz. 

2. Poplatek za účast na kurzu vč. vydaných publikací činí pro člena WTA CZ  3.000,- Kč, 

 pro nečlena 3.800,- Kč. 

 Cena akce je smluvní mezi dodavatelem a účastníkem. Dodavatel není plátcem DPH. 

3. Kurzovné se platí na účet u KB Praha č. účtu 35-8088350297/0100, var. symbol  20110420 

  k.s. 0308. Kopii příkazu nebo výpisu z vašeho účtu předložte u prezence. 

4. Zaplacené kurzovné je 100 % zálohou. Dnem plnění je den konání kurzu. Daňový doklad obdrží účastník při prezenci 

na kurzu. V případě platby v hotovosti při prezenci obdrží účastník účetní doklad - stvrzenku o zaplacení. 

5. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. Ubytování ani obědy nezajišťujeme. 

6. Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % z celkového poplatku za akci. (Rozhodující je den 

doručení!) Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. 

7. Přihlašující organizace (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci. 

8. V případě, že se do kurzu na jeden termín přihlásí méně než 5 účastníků, vyhrazuje si pořadatel právo změny termínu. 

O navržené změně budou přihlášení informováni. 

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na kurz 

„SANACE VLHKÝCH STAVEB I“ 

 

20. 4. 2011 (var.s. 20110420) 

 

Příjmení, jméno, titul: ………………………………...................... Datum naroz.: …….............................…...… 

 

Bydliště: …………………………………………………………...................... PSČ: ……….......………….... 

 

Název a adresa firmy: ……………………………………………...................... PSČ: …...........……………… 

 

IČO: …..........………….........……   Tel.: …………............………………. Fax: ……………...…....…………. 

 

DIČ: …………………….......……   E-mail: ……………………….…………………..........................………..... 

 

* účastnický poplatek ve výši .................................... Kč    za  ................  osob jsme poukázali na běžný účet 

č. 35-8088350297/0100, var. symb. 20110420, konst. symb. 0308 

 

* uhradíme v hotovosti při prezenci dne: ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................……......                               ................................. ...................... 

 podpis a razítko organizace                                                          podpis účastníka  

 

*/ nehodící se škrtněte 


