
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA

  X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

POUŽÍVANÁ PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI 
A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM 

A NAKLÁDÁNÍ S VÝBUŠNINAMI, 
JEJICH BEZPEČNOST A NOVÉ TRENDY 

pořádané ve dnech 15. a 16. října 2020
v prostorech Zámeckého resortu Sobotín

Vaše číslo objednávky: ..............................................................................................

Titul, jméno, příjmení: .............................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Název a adresa organizace: ......................................................................................

......................................................................................................................................

IČ: .................................................   DIČ: ...............................................................

Tel.: ...............................................   E-mail: ...........................................................

podpis a razítko organizace   podpis účastníka

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 2 dny před konáním konference  
na e-mail nebo na naší adresu. 
 
Kontakt:  MONTANEX a.s., 
  Kasalického 163/13, 715 00 Ostrava 
    IČ: 47677180, DIČ: CZ47677180
  Tel.: 737 286 945
  e-mail: as@montanex.cz
  Kontaktní osoby: Aleš Rett, Libor Židek         
  č. ú.: 253744761/0100

        

MONTANEX a.s.

si Vás dovoluje pozvat
na 

X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
POUŽÍVANÁ PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI 

A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM 
A NAKLÁDÁNÍ S VÝBUŠNINAMI, 

JEJICH BEZPEČNOST A NOVÉ TRENDY 

 

Termín a místo konání:
 15. a 16. října 2020

Zámecký resort Sobotín, Sobotín 13

GPS: 50.0179672N, 17.0808983E



Program konference 

Na programu se intenzivně pracuje.

Koncem června 2020 Vám zašleme seznam přednášek.

Společenský večer bude doplněn živou hudbou a kulturním vystoupením.

Časový harmonogram konference
Čtvrtek 15. 10. 2020
  9.00 – 10.00 prezence účastníků
10.00 – 12.00 zahájení a program konference
12.00 – 13.30 oběd
13.30 – 18.00 program konference
             18.00 společenský a debatní večer, občerstvení

 
Pátek 16. 10. 2020
  7.30 – 8.30 snídaně
  9.00 – 11.50 program konference

12.00 – 13.00 ukončení konference a oběd

Organizační informace:

1. Cena konference:
 Základní cena  3 884,- Kč
 DPH 21 %     816,- Kč
 CELKEM  4 700,- Kč

 Cena zahrnuje: 2x oběd, 1x neformální večeře s programem, 3x coffee break,  
               Sborník přednášek v elektronické podobě

2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 2 dny před konáním konference na e-mail nebo 
na naší adresu. 

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků. 

4. Přihláška na konferenci je závazná. Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před 
konáním konference. Zrušení přihlášky musí být provedeno písemně. Na konferenci 
je možno vyslat náhradní osobu. Pokud přihlášku zrušíte 2-13 dní před konáním kon-
ference, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny konference. V ostat-
ních případech jste povinni uhradit plnou cenu konference. 

5. Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude vystaven daňový doklad (faktura) se 
všemi potřebnými údaji k uhrazení konference.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo konferenci zrušit při malém počtu účastníků. 

7. Upozorňujeme, že konference je omezena počtem účastníků – max. kapacita je 100 
osob. 

8.  Rezervaci ubytování zajišťuje na základě e-mailové nebo telefonické objednávky spo-
lečnost MONTANEX a.s.

 Ubytování nahlaste prosím, předem, nocležné si hradí každý účastník sám. 

 
nocleh        ANO   /   NE

    nehodící se škrtněte
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