Závazná přihláška
na odbornou exkurzi do Spolkové republiky Německo (Svobodný stát Bavorsko) na téma energetická
efektivita budov, která se koná od 2. do 5. března 2015. Odborná exkurze je organizována
Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v rámci programu na podporu energeticky
efektivních technologií (Exportinitiative Energieeffizienz) Spolkového ministerstva hospodářství a
energetiky (BMWi).
Termín: 2. – 5. března 2015
Odjezd: pondělí 2. března 2015 v 9:00 hod, Praha hl. nádraží
Příjezd: čtvrtek 5. března 2015 v 17:30 hod., Praha hl. nádraží
Účastnický poplatek za odbornou exkurzi je 8.490,- Kč vč. DPH za jednoho účastníka.
Účastnický poplatek zahrnuje:
dopravu klimatizovaným autobusem
3 x ubytování v jednolůžkovém pokoji včetně snídaně v hotelu v Norimberku, Mnichově a
Nördlingenu
seminář „energetická efektivita budov“ včetně networkingu
exkurze v jednotlivých firmách vč. odborného výkladu a prohlídky výroby nebo referenčního
objektu
simultánní tlumočení všech exkurzí a přednášek po celou dobu informační cesty včetně zapůjčení
tlumočnického zařízení každému účastníkovi
společnou večeři v restauraci Kaiserhof Hotel Sonne, Nördlingen, další stravování dle programu
cestovní pojištění Allianz pojišťovny a.s.
doprovod a koordinační služby zaměstnanců ČNOPK
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na emailovou adresu knollova@dtihk.cz nebo faxem na na +420
224 222 200. Počet účastníků je omezen na 15 osob, v případě zájmu proto doporučujeme zaslat
závaznou přihlášku obratem. Z jedné firmy se exkurze mohou zúčastnit max. 2 osoby.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí, 2. února 2015.
Po obdržení vyplněné a podepsané závazné přihlášky Vám zašleme fakturu na celkovou částku
objednaných služeb. V případě, že faktura nebude uhrazena v řádném termínu, nemůžeme
z organizačních důvodů objednané místo na odborné exkurzi garantovat. Závaznou registraci budeme
provádět postupně podle uhrazených účastnických poplatků.

Renáta Knollová
_________________________________________________________
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Václavské náměstí 40 | CZ-110 00 Praha 1
Telefon +420 221 490 364 | Mobil: +420 732 990 091
E-Mail: knollova@dtihk.cz | http://tschechien.ahk.de

Firemní a osobní údaje účastníka:
(každého účastníka prosíme o vyplnění samostatné přihlášky)
Instituce/ firma:
Počet zaměstanců/obrat:
Adresa firmy.:
IČO, DIČ:
Příjmení/ jméno/ titul:
Datum narození:

(pro účely pojištění a ubytování dle zákona 101 o ochraně osobních
údajů, §5, odst. 2, písm. b)

Pozice/ oddělení:
Telefon/ mobil/ fax:
E-mail:
Web:
Forma:

úřad/ veřejná správa
energetická agentura

ministerstvo
nezisková organizace

firma
jiná:

Storno podmínky:
Storno podmínky se vztahují na zrušení účasti na exkurzi ze strany klienta. Účast je možné zrušit pouze
písemně, emailem nebo faxem. Od 9. 2. do 20.2. 2015 bude účtován stornopoplatek 70% z celkové částky.
Od 21. 2. do 2. 3. 2015 bude účtován stornopoplatek 100% celkové částky.

Tímto se závazně přihlašuji na odbornou exkurzi
Jsem srozuměn s tím, že moje osobní údaje (jméno, telefonní číslo, emailová adresa) budou
prostřednictvím Česko-německé obchodní a průmyslové komory použity za účelem organizace odborné
exkurze a dále budou poskytnuty Spolkovému ministerstvu hospodářství a energetiky (BMWi) za účelem
evaluace exkurze.
Postoupení Vašich osobních údajů na třetí osoby (vyjma dříve jmenovaných) je vyloučeno. Všechna
učiněná prohlášení můžou být odvolána. V takovém případě a pokud Vaše osobní údaje nebudou dále
vyžadovány pro výše uvedené účely, budou tyto údaje smazány/odstraněny.

Místo, datum

podpis, razítko

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím:
Elektronicky na knollova@dtihk.cz nebo faxem na +420 224 222 200

