ACTA NON VERBA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na
AFGHÁNSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ FÓRUM
termínu od 14. do 16. 6. 2021
Objednatel /firma: __________________________________________________________________________
Sídlo (vč. PSČ):

__________________________________________________________________________

Kontaktní osoba:

__________________________________________________________________________

Telefon:

_____________________________

www stránky:

___________________

IČ:

Člen ČSA OBCHODNÍ
ANO - NE
KOMORY (ČSA OK)*:
SPZ, typ vozu (parkování v Hotelu HILTON):

E-mail:

__________________________________________

_____________________

DIČ:

______________________

_____________________

Příjmení a jméno účastníka ____________________________________________________________________
Postavení ve firmě ____________________________________________________________________________
Ulice a číslo popisné _______________________________ Město, stát__________________________________
Státní příslušnost _________________________________ Číslo OP_____________________________________
Místo narození ___________________________________ Datum narození ______________________________
Mobilní telefon ___________________________________ e-mail ______________________________________
Zálohu na účastnický poplatek ve výši 490,- EUR uhradím na účet ČSA OK na základě zálohové faktury.
Pokud nemůžete zálohu uhradit v EUR, vyznačte, prosím, v této přihlášce, že chcete hradit ekvivalent ve
výši 12.500,- Kč (členové ČSA OK mají účast zdarma)
Poplatek zahrnuje: Účast na akci a všech doprovodných aktivitách, podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor,
podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků ČSA OK po dobu FÓRA a organizační náklady spojené s přípravou
akce, rezervaci ubytování a parkování v Hotelu Hilton *****, Pobřežní 1, Praha.
Poplatek nezahrnuje náklady na ubytování a parking, které hradí každý účastník akce sám. ČSA OK nezajišťuje pojištění!
Níže podepsaný potvrzuje, že přihlašovaná společnost není ve sporu se státem, nemá vůči státu nevyrovnané závazky a jí vysílaný
účastník mise není trestně stíhán. Nedílnou součást této přihlášky tvoří Všeobecné obchodní podmínky ČSA OK pro poskytování služeb
v souvislosti s pořádáním podnikatelských misí do zahraničí. Objednatel prohlašuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
https://www.csachamber.com/aktivity/vop.pdf
Zároveň objednatel prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů.
https://www.csachamber.com/aktivity/zprac-os-ud.pdf

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2021.
V

………………………………………….

Dne

…………………………………………

…………………………………………………..
razítko a podpis zákonného zástupce firmy

Scan vyplněné závazné přihlášky zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu spolu s firemním profilem.
Jeden firemní profil zašlete ve formátu MS Word, druhá v PPT, oba dle šablony.
ČESKO-SLOVENSKO-AFGHÁNSKÁ OBCHODNÍ KOMORA, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana,
*nehodící se škrtněte

e-mail:
office@csachamber.com

