
TWEPP 2007
 Topic Workshop on Electronics for Particle Physics 

3. - 7. září 2007, Hotel Olympik Artemis, Praha
www.particle.cz/twepp07

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI A OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ 
 Prosíme, vyplňte a zašlete faxem, poštou nebo e-mailem na adresu:

AMCA, spol. s r.o., Újezd 40, 118 01 Praha 1
Fax: 257 007 622, Telefon: 257 007 629, 731 496 060, E-mail: twepp@amca.cz

Tento formulář je možné vyplnit on-line na www.particle.cz/twepp07.

REGISTRACE:

Název firmy:.....................................................................................................................................................................................................................

Odpovědná osoba:......................................................................... IČ:......................................................... DIČ:.........................................................

Adresa firmy:............................................................................................... PSČ:............................... Město:................................................................

Kontaktní osoba:..............................................................................................................................................................................................................

Tel.:...................................................................................................................... Mobil:..................................................................................................

Fax:...................................................................................................................... E-mail:.................................................................................................

Závazně objednáváme tuto formu prezentace: CENA* Kč
Hlavní partner1 200.000 Kč

Partner2 50.000 Kč

Vystavovatelé (4m2)3 13.000 Kč

Inzerát v tištěném programu konference 9.000 Kč

Distribuce firemních materiálů všem účastníkům konference
(obsah materiálů nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy) 25.000 Kč

Jiná forma účasti:............................................................................................................................................................
1Obsahuje umístění loga a označení „Hlavní partner“ v tištěných materiálech a na webových stránkách konference (včetně odkazu na firemní www stránky), výstavní plochu 3 x 4m (nebo 
dle dohody) a přednostní právo výběru místa v rámci výstavy, možnost uvítání účastníků konference při slavnostním zahájení nebo společenském večeru, inzerát v tištěném programu, 
umístění loga či reklamy v obou přednáškových sálech a při společenském večeru, promítání firemní reklamy před zahájením a o přestávkách konference, distribuci firemních materiálů
všem účastníkům (obsah materiálů nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy), distribuci tašek, bloků a tužek s logem firmy, bezplatnou registraci na všechny akce
konference pro jednu osobu.
2Obsahuje umístění loga a označení „Partner“ v tištěných materiálech a na webových stránkách konference (včetně odkazu na firemní www stránky), výstavní plochu 2 x 4m (nebo dle
dohody) a právo výběru místa v rámci výstavy, inzerát v tištěném programu, umístění loga či reklamy v obou přednáškových sálech a při společenském večeru, distribuci firemních
materiálů všem účastníkům (obsah materiálů nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy), distribuci tašek, bloků a tužek s logem firmy, bezplatnou registraci na
všechny akce konference pro jednu osobu.
3Obsahuje umístění loga na webových stránkách konference (včetně odkazu na firemní www stránky), výstavní plochu 2 x 2m, uvedení v seznamu vystavovatelů v programu.

Další služby: CENA*

Obědy
278 Kč / 1 oběd

  Pondělí          Úterý           Středa          Čtvrtek         Pátek

Slavnostní zahájení a společenský večer 1.010 Kč

Prohlídka historické Prahy - 4. září** 980 Kč

Výlet na Zámek Konopiště - 5. září** 1.120 Kč

**V ceně je doprava z hotelu Olympik, prohlídka s průvodcem a oběd. Přibližné časové rozhraní výletu je 6 hodin (od 9 do 15)

*Ceny jsou bez DPH 19% CELKEM:



OBĚDNÁVKA UBYTOVÁNÍ:
 

Datum příjezdu:......................................................... Datum odjezdu:.........................................................     
  

HOTEL Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Celkem nocí Celkem Kč

1. Hotel Olympik Artemis**** 2.100 Kč 2.450 Kč .................... = .....................................

2. Hotel Olympik Tristar*** 1.650 Kč 2.065 Kč .................... = .....................................

3. Hotel Palma*** 1.100 Kč 1.500 Kč .................... = .....................................

4. Hotel Melantrich*** 3.200 Kč 3.600 Kč .................... = .....................................

5. Hotel Junior*** 2.500 Kč 2.900 Kč .................... = .....................................

   
Ceny zahrnují ubytování vč. snídaně a DPH. 

Objednávku zašlete, pokud možno, do 30. června (Hotel Palma, Melantrich a Junior do 31. května). 
Po tomto datu nemůžeme zaručit kladné vyřízení Vaší objednávky. 

Ubytování není možné rezervovat bez úhrady zálohy ve výši 50% z částky za ubytování. 
V případě ubytování na jednu noc ve výši 100%. 

Poukaz na ubytování (voucher) Vám zašleme po připsání platby na náš účet.
Aktuální nabídku hotelů naleznete na www.particle.cz/twepp07.

Poplatek za účast firmy a poplatky za další objednané služby uhradíme na základě faktury vystavené
AMCA, spol. s r.o., Újezd 450/40, 118 01 Praha 1

IČ: 27397718, DIČ: CZ27397718

Fakturační adresa, pokud se neshoduje s adresou uvedenou na první straně této objednávky:

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

SOUHLASÍM S TĚMITO STORNO PODMÍNKAMI:

Do 30. června 
2007 Od 1. července do 10. srpna 2007 Po 10. srpnu 2007 

Registrace 10 % 20 % 40%
Ubytování 280 CZK 50 % z ceny ubytování za 1 noc cena ubytování za 1 noc

Datum:.......................................................................   Podpis:....................................................................……


