
        

Váš partner v profesním rozvoji 

                                 ORGANIZAČNÍ POKYNY 
1. Seminář se koná v pondělí dne 31. března 2014 v Kongresovém centru CITY (KCC), 

Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác. 

 GPS souřadnice Kongresového centra CITY: 50°3'1.001"N, 14°26'21.116"E 

2. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného programu v 9.00 
hod., předpokládaný konec v 15.00 hod. 

3. Doprava - KCC je vzdáleno cca 100 metrů od stanice 
metra Pankrác, trasa C. KCC se nachází těsně u výškové 
budovy CITY EMPIRIA, viz obrázek. 
Doprava z hlavního vlakového nádraží: nástup na metro trasy C 
ve stanici HLAVNÍ NÁDRAŽÍ směr HÁJE, výstup na stanici 
PANKRÁC. 
Doprava z hlavního autobusového nádraží: nástup na metro 
trasy C ve stanici FLORENC směr HÁJE, výstup na stanici 
PANKRÁC.  

4. Parkovat lze v nákupním centru Arkády, KCC se nachází od 
Arkád cca 100 metrů (parkovné – první 3 hodiny jsou zdarma, každá další započatá 
hodina je za 40 Kč). 
Nezpoplatněné parkování je možné v přilehlých ulicích nebo na parkovišti před 
obchodem BAUHAUS naproti přes křižovatku. 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky 
na adrese: www.uzitecneseminare.cz a to do 24. 03. 2014. 
Potvrzení o přijetí přihlášky včetně podkladů pro platbu bude zasláno na Vámi zadané 
e-maily. 

6. Vložné na akci činí 1 413,- Kč bez DPH 21 % (1 710,- Kč včetně DPH). 
Oběd si mohou účastníci individuálně zakoupit v přilehlé jídelně CAFE EMPIRIA 
(www.cafe-empiria.cz), která nabízí široký výběr teplé i studené kuchyně. 

7. Vložné laskavě uhraďte do 24. 03. 2014 
 na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 140331. 
 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. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během 
 semináře. 

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 24. 03. 2014. 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 1 413 297 1 710 

http://www.uzitecneseminare.cz/
http://www.cafe-empiria.cz/

