
 

 
 
 

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

 
Přihláška na školení a workshop ASME - Ed. 2021 

 

Kód školení 
/ variabilní 

symbol 

Název školení a 
workshopu 

Účastnický 
poplatek s DPH 

(21%) 
Termín konání 

Závazně 
objednávám 

ŠKOLENÍ* 

Závazně 
objednávám 

UBYTOVÁNÍ** 

 

2016109 
ASME Sec. IX Ed. 2021  

ADVANCED I. 
5 445,- Kč 

(225 €) 
9-10.11.2021  

1 noc  (9-10.11.) 
1 600,- Kč (jednolůžkový pokoj) 

 
2 noci  (8-10.11.) 
3 200,- Kč (jednolůžkový pokoj) 

2017123 
 

ASME Sec. I, II, V, VIII-1 
Ed. 2021 

INSPECTION 

5 445,- Kč 
(225 €) 

8-9.12.2021  

1 noc ( 8-9.12.) 
1 600,- Kč (jednolůžkový pokoj) 

 
2 noci (7-9.12.) 
3 200,- Kč (jednolůžkový pokoj) 

* zaškrtněte políčko, o které jste projevili zájem  
** cena za ubytování v hotelu Afrika**** je 1 600,- Kč vč. DPH/osobu za jednolůžkový pokoj nebo 2100,- Kč vč. DPH/osobu ve 

dvoulůžkovém pokoji obsazený dvěma osobami vč. snídaně 
 
 
 

Titul, jméno, příjmení, titul   

E-mail a/nebo telefon  

Společnost  

Fakturační adresa společnosti  

IČ  DIČ  

 

 
Vyplněnou přihlášku a účastnický poplatek zašlete nejpozději 5 dnů před konáním školení na účet číslo  

2300082473 / 2010 vedený u Fio banky, variabilní symbol uveďte podle výše uvedené tabulky. U zahraniční platby v Eurech 
použijte: IBAN: CZ6120100000002300160961, SWIFT kód: FIOBCZPPXXX. 

 

Potvrzení o zaplacení: 

Číslo účtu   

Zaplaceno dne   
Částka ve výši 

(v případě rezervace ubytování 
připočítejte cenu za ubytování) 

 

 

 
Účastnický poplatek zahrnuje: 

 přednášky k uvedeným tématům a zapůjčení tiskových materiálů, osvědčení o absolvování školení 
 coffee break 

 
 

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) VÁM BUDE PŘEDÁNA BĚHEM ŠKOLENÍ. V případě, že se školení nezúčastníte, bude Vám 
faktura zaslána poštou. Přihlášky na školení jsou závazné, zaplacený účastnický poplatek včetně ubytování je nevratný, 
zastoupení přihlášeného účastníka je možné.  

Datum Podpis zodpovědné osoby 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním osobních 
údajů obsažených v tomto formuláři výhradně pro účely ASME a AWS školení a 
workshopu 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. 
 


