INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
AKCE: „Aktuální požadavky na rádiová zařízení“ (web pozvánka)

TERMÍN: 13. říjen 2022

CENA: 2990 Kč + 21% DPH za 1 účastníka (v ceně účast na školení, podklady, občerstvení a oběd)
sleva pro firemní skupiny – třetí a další účastníci 1990 Kč + DPH
ČASOVÝ ROZVRH:
08:30 – 09:00
09:00 – …….
…….. – 16:00

MÍSTO KONÁNÍ:
Registrace účastníků
Zahájení, výklad k tématu
přestávky, (předpokládaný) Závěr

Hotel Astra
konferenční sál
Mukařovská 1740/22 Praha 10

PODMÍNKY pro účast:
•

K pozvánce je připojena Přihláška. Vyplněnou přihlášku
zašlete e-mailem (přednostně) nebo poštou co nejdříve
na kontaktní adresu pořadatele.

•

Provedení platby a účast na školení nebude
potvrzována, vyrozuměni budou pouze účastníci, kteří
se nevejdou do kapacity školení.

•

Doručení Přihlášky a její zaregistrování je potvrzováno
elektronickou poštou na e-mailovou adresu účastníka
uvedenou v Přihlášce; pokud toto potvrzení do 3
pracovních dnů neobdržíte, kontaktujte pořadatele.

•

•

Účast na školení / semináři (dále „školení“) je zaručena
pouze do výše jeho kapacity. Při přihlašování těsně před
termínem konání se napřed informujte, zda není
kapacita obsazena.

Za přihlášeného účastníka se může školení zúčastnit
náhradník (dopředu oznámený). Neúčast přihlášeného
účastníka nebo jeho náhradníka na školení nezakládá
nárok na vrácení vložného; případný studijní materiál
bude zaslán poštou.

•

Přihlášku lze stornovat do termínu školení (nejpozději
předcházející den). V případě storna provedeného do 2
pracovních dnů před termínem školení bude zaplacené
vložné vráceno v plné výši. Při pozdějším odhlášení
může být účtován stornopoplatek do výše ceny školení.

•

Zrušení akce, změna přednášejících a pořadí přednášek
vyhrazena. V případě nekonání školení bude zaplacené
vložné vráceno do 10 pracovních dnů od ohlášeného
termínu školení.

•

Bez předchozího svolení je zakázáno pořizovat zvukový
a obrazový záznam přednášek.

•

•

Přihláška se stává závaznou jejím zaregistrováním.
Úhradu ceny školení je nutné provést před termínem
jeho konání. Platba musí být připsána na účet
pořadatele do dne splatnosti vystavené faktury.
Úhrada se provede na základě vystavené fakturydaňového dokladu (nemusí obsahovat razítko ani
podpis). Tato faktura bude zaslána e-mailem v
elektronické podobě (formát pdf), k vytištění a založení.

PŘIHLÁŠKA: je v samostatném „TXT“ souboru (připojeném, popř. si ji vyžádejte u pořadatele)
po jejím odeslání na e-mail prihlaska@celeg.cz sledujte doručení a zaregistrování Vaší Přihlášky.
POŘADATEL:

PLATBY:
č. účtu: 2 0 0 1 6 8 6 1 6 2 / 2 0 1 0 Fio banka, a.s.
VS: číslo faktury
KS: 0308
Účast se hradí předem na základě faktury zaslané e-mailem
(nejedná se o proforma či zálohovou fakturu).

ING. DUŠAN POLÁČEK
Na Hroudě 1959/59, 100 00 Praha 10
IČ: 15936601 DIČ: CZ6501201102
tel.: 274 815 384 mobil (při akci): 602 294 975
e-mail: info@celeg.cz www.celeg.cz

POPIS MÍSTA KONÁNÍ ŠKOLENÍ:
Hotel Astra, Mukařovská 1740/22, Praha 10

Parkování v lokalitě

mapy.cz GPS 50.064397, 14.506716

» přímo v okolí hotelu (před, za, přilehlé ulice) je Modrá
zóna (max. 3 hodiny při platbě přes web/aplikace)

vstup hlavním vchodem (uprostřed budovy) – doleva
(přízemím) – projít krátkou chodbou do sálu
Dopravní spojení MHD:

jízdní řády PID

» Metro trasa „A“ – výstupní stanice SKALKA
+ pěšky cca 500 m / nebo busem 1 stanice do zastávky
„Na padesátém“

» Fialová zóna (max. 12 hod, platba v automatu či
web/aplikace) – např. ul. Přetlucká, Kralovická,
Doubravčická, Dubečská
» P+R „Zahradní město“ + „Skalka 1 a 2“ nebo parking
OC Tesco (p+r info – nehlídaná neuvádějí obsazenost)

» Tramvaj do stanice „Dubečská“ nebo „Nádraží Zahradní
město“ (22, 26 z centra)
» Bus do stanice „Na padesátém“ (101, 138, 175, 177, 195)
» Vlak (S) – nádraží „Praha-Zahradní město“ (cca 250 m)
AUTEM – dle mapy a GPS
(připomínka – dle mapy nejbližší exit z Jižní spojky „Jižní
spojka/Švehlova“ lze sjet pouze ve směru od D1/D5 (od
Brna / Plzně), ne ve směru od D10 / D11 (MB / HK)

CE LEGISLATIVA

školení a informace k označení CE a prohlášení o shodě – technická legislativa EU a ČR

www.celeg.cz

