
 

 

 

Váš partner v profesním rozvoji                           

                                       ORGANIZAČNÍ POKYNY               

1. Seminář se koná v úterý 9. června 2020 v Kongresovém, výstavním a společenském centru                     
ALDIS v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 375, Hr. Králové).    
 
VJEZD NA PARKOVIŠTĚ Z ULICE AKADEMIKA BEDRNY A DÁLE COLLINOVA ULICE.  

GPS souřadnice Aldisu: 15.83272 x 50,21572 

2. Registrace účastníků od 8:00 do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 

předpokládaný konec cca v 15:30 hod. 

3. Doprava od autobusového terminálu a vlakového nádraží: 

autobusový terminál i vlakové nádraží: autobus  č.  5,  11,  15 - vystoupit  na  5.   zastávce s  názvem  

ALDIS (1 minuta chůze), 

hlavní nádraží: trolejbus č. 3, autobus č. 12, 16 - vystoupit za řekou na 3. zastávce s názvem Muzeum, 

dát se proti proudu řeky kolem Sokola, Filharmonie, Městských lázní k ALDISU (3 minuty chůze).  

4. Parkování na parkovišti ALDIS, k dispozici 240 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti, poplatek 10 

Kč za hodinu. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky na adrese 

www.uzitecneseminare.cz a to do 02. 06. 2020. Potvrzení o přijetí přihlášky, včetně podkladů 

pro platbu bude zasláno na Vámi zadané e-maily.  

6. Vložné na akci činí 2 035,00 Kč bez DPH 21 % (2 462,35 Kč včetně DPH). Stravné na akci (= oběd - 
pokud si jej objednáte) je pro účastníky semináře zajištěno v hotelové restauraci (polévka, hlavní 
chod) v ceně 105,00 Kč bez DPH 21% (127,05 Kč včetně DPH).   

 

 

 

 

7. Vložné, případně stravné, laskavě uhraďte do 02. 06. 2020  
na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 200609. 
Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051. Podklady pro platbu Vám byly odeslány 
 v potvrzení o přijetí přihlášky na Vámi zadané e-maily. 
 Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
 Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během semináře 
(kromě oběda). 

9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

10. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny 
a cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům 
doručeno nejpozději do 02. 06. 2020. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce 
nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat.  

Vyslání náhradníka je možné.  

 

Platba Cena bez DPH DPH 21% 
Cena s DPH celkem 

k úhradě 

Vložné Kč 2 035,00 427,35 2 462,35 

Stravné (oběd) Kč 105,00 22,05 127,05 

Celkem Kč 2 140,00 449,40  2 589,40  

http://www.uzitecneseminare.cz/

