
ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Cena semináře:
  Základní cena  4545,45 Kč
  DPH 21 %             954,55 Kč
  CELKEM vč. DPH  5 500 Kč

 V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 
3x coffee break, sborník přednášek v elektronické 
podobě

 Počet účastníků: 70 nebo dle vládního nařízení

2. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 3 dny před 
konáním semináře na na níže uvedený e-mail nebo 
na adresu. 

 
3. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků.
 
4. Na základě řádně vyplněné přihlášky vám bude vy-

staven daňový doklad (faktura) se všemi potřebnými 
údaji k uhrazení Vaší účasti na semináři.

 
5. Přihláška na seminář nebo konferenci je závazná. 

Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před ko-
náním akce. Zrušení přihlášky musí být provedeno 
písemně. Na akci je možno vyslat náhradní osobu.

 Pokud přihlášku zrušíte 3–13 dní před konáním se-
mináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 
50 % z ceny semináře.

 V ostatních případech jste povinni uhradit plnou 
cenu semináře, konference.

 
6. Pořadatel si vyhrazuje právo seminář zrušit při ma-

lém počtu účastníků.
 
7. Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účast-

níků – aktuální max. kapacita je vždy uvedena na 
stránkách semináře.

 
8. Prezence na seminář začíná vždy 60 minut před za-

čátkem. 

MONTANEX, a.s. 
vydavatelství a školicí středisko
Kasalického 163/13
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KONTAKTNÍ INFORMACE

MONTANEX, a.s.  tel.: 599 505 511
školicí středisko  e-mail: as@montanex.cz
Kasalického 163/13  
Ostrava-Michálkovice IČ: 47677180  
715 00    DIČ: CZ47677180  

pořádá dvoudenní 
konferenci  

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ  
PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI  

PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM,  
JEJICH BEZPEČNOST A NOVÉ TRENDY

Na programu pracujeme a zašleme Vám  
jej nejpozději ke konci února 2022.

Vzhledem k situaci přijímáme na seminář 
závazné rezervace. Samotná fakturace 
a potvrzení konání proběhne ke konci  

měsíce března 2022.
 

Rezervaci zasílejte na náš e-mail:  
as@montanex.cz

Termín a místo konání:

čt 26. května 2022 – pá 27. května 2022

Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na dvoudenní  
konferenci

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ  
PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI  

PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM,  
JEJICH BEZPEČNOST A NOVÉ TRENDY

Příjmení, jméno, titul: ..................................................

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

Bydliště: ........................................................................

.......................................................... PSČ: ..................

Název a adresa firmy: ...................................................

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

.......................................................... PSČ: ..................

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

Tel.: ....................................... 

nocleh        ANO   /   NE

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

Přejete-li si zasílat info o školeních a konferencích 
na Váš e-mail, nebo Vaši datovou schránku, pak je 
zde uveďte:

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

Podpis a razítko organizace             Podpis účastníka

Ubytování v hotelu a účast na semináři je možná při dodání potvr-
zení o očkování proti nemoci COVID19, nebo při dodání potvrzení 
o prodělání nemoci COVID19 ne starší 180 dnů.

UBYTOVÁNÍ: 
Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem  
(přes přihlášku, nebo na e-mail as@montanex.cz).


