
KURZ VAKUOVÉ TECHNIKY 2018 
11. – 15. června 2018,  SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

Jméno, příjmení, titul*:  

Firma, 
Adresa: 
IČ, DIČ: 

 
 
 

Kontakty: 
telefon  

mobil  

E-mail  

* Přejete-li si na osvědčení o absolvování semináře uvést další údaje, například datum narození, 
uveďte, prosím, i tyto údaje. 

Zřetelně vyznačte úlohy a semináře, které chcete absolvovat: 

Čísla úloh z vakuového praktika, které chcete absolvovat: 1 2 3 5 6 

Semináře, které chcete absolvovat S1 S2 S3 

Podle počtu úloh a seminářů, které budete chtít absolvovat, doplňte částku, kterou zaplatíte 

 Cena 
bez DPH 

daň 21% Cena 
s DPH 

počet Celkem Kč 

Teoretická část 6000 Kč 1260 Kč 7260 Kč   

Volitelné části (úlohy a semináře)   500 Kč   105 Kč   605 Kč   

Celkem k úhradě  

Nepožadujeme platbu předem. Po registraci účastníka v den zahájení kurzu Vám bude 
vystavena faktura na Vámi uvedenou adresu firmy. Účastnický poplatek můžete zaplatit 
i v hotovosti v místě konání akce. 

Nabízíme Vám možnost ubytování a stravování    * nehodící se škrtněte 

 Ubytování na domově mládeže:  nepožaduji 
 požaduji od neděle 10.6.2018 
 požaduji od pondělí 11.6.2018 

Ubytování v ceně 200,- Kč včetně DPH za osobu a noc není v ceně kurzu a platí se v hotovosti 
v ubytovacím zařízení.  

 Obědy ve školní jídelně    Cena:  85,-  Kč včetně DPH ANO NE 

Obědy nejsou v ceně kurzu, platí se v hotovosti na místě konání, jídelní lístek naleznete na 
stránkách školy www.roznovskastredni.cz . Občerstvení v průběhu kurzu bude zajištěno. 

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 6.6.2018   mailem na anna.zejdova@roznovskastredni.cz 
                                                                                 nebo  karel.bok@valachnet.cz 
nebo poštou na adresu SŠIEŘ Rožnov, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Po uzávěrce je možná dohoda telefonicky. Při větším počtu účastníků můžete použít jednu 
společnou přihlášku, pokud všichni účastníci požadují stejné služby. 
Prosíme, abyste přihlášku zaslali co nejdříve, zejména v případě, že chcete zajistit ubytování. 

Vaše připomínky a návrhy k náplni kurzu:    

http://www.roznovskastredni.cz/
mailto:anna.zejdova@roznovskastredni.cz
mailto:karel.bok@valachnet.cz

