HEINRICH INNOVATION s.r.o., Skalice 456, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic, www.heinrich-in.cz

Konference: ASME SYNPOSE Ed. 2019
aktuální změny na výrobu a certifikaci tlakových nádob, kotlů a zařízení podle
ASME a AWS kódů a PED 2014/68/EU
23. – 24. 9. 2020
Závazná přihláška na konferenci
Příjmení, titul
Jméno
E-mail
Společnost
Fakturační adresa společnosti
IČ
DIČ

Účastnický poplatek zahrnuje:*

1 noc**

2 noci***

7800,- s DPH (21%)

9500,- Kč s DPH (21%)

(312 EUR incl. VAT)

(380 EUR incl. VAT)

(zaškrtněte požadované políčko)

Ubytování, konferenční poplatek
sborník přednášek, občerstvení,
osvědčení

* v případě ubytování 2 účastníků ve dvoulůžkovém pokoji bude uplatněna sleva ve výši 15% z účastnického poplatku
za jednu osobu. Klienti s platnou ASME nebo PED smlouvou s HSB mohou uplatnit dodatečnou slevu ve výši 5 %.
** ubytování od 23. 9. 2020 v jednolůžkovém pokoji
*** ubytování od 22. 9. 2020 v jednolůžkovém pokoji
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ: ANO
NE

Potvrzení o zaplacení:
Číslo účtu
Zaplaceno dne

Částka ve výši
Podpis

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail skoleni@heinrich-in.cz a účastnický poplatek zaplaťte do 16. 9. 2020 na účet:
CZK: Fio banka č.ú.: 2300082473/2010
IBAN: CZ7820100000002300082473
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
EUR: Fio banka č.ú.:
IBAN: CZ6120100000002300160961
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: 2018130
DAŇOVÝ DOKLAD VÁM BUDE PŘEDANÝ NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ PO ZAPLACENÍ NEBO BĚHEM KONFERENCE.
V případě, že se konference nezúčastníte, bude Vám faktura zaslána poštou. Přihlášky na konferenci jsou závazné, zaplacený
účastnický poplatek je nevratný, zastoupení přihlášeného účastníka je možné.
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním osobních
údajů obsažených v tomto formuláři výhradně pro účely konference ASME
Synopse a to po dobu maximálně 1 roku po ukončení školení. Osobní údaje
budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních
údajů“. V případě, že nesouhlasíte se zpracování a uchováním osobních
údajů, zaškrtněte níže uvedené políčko. V případě zaškrtnutí políčka se
zpracovávané údaje budou vztahovat jen k vystavení daňového dokladu a
osvědčení s omezenými údaji.

Partneři konference:

Datum

Podpis a jméno
zodpovědné osoby

