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Jméno a příjmení 
účastníka: 

 

Funkce:  

Název firmy/instituce:  

Adresa firmy  
pro vystavení faktury: 

 

DIČ:  

Telefon:  E-mail:  

Další osoby: 

Jméno a příjmení 
účastníka: 

  

Funkce:   

Telefon:   E-mail:   

Jméno a příjmení 
účastníka: 

  

Funkce:   

Telefon:   E-mail:   

Účastnický poplatek:  

Účastnický poplatek – 
částka bez DPH 

Účastnický poplatek – 
částka včetně DPH  

(VAT 23 %) 

Počet 
účastníků 

Celkem  
bez DPH 

Celkem  
včetně DPH 

Od 01.01.2018 – 600 PLN 738 ZŁ    

Účastnický poplatek prosím zaplaťte na účet organizátora až po obdržení faktury od OLTIS Polska Sp. z o.o. 

7. – 9. března 2018 

Hotel STOK**** | Wisła | 
 

Organizátoři 

 

PŘIHLÁŠKA VIII. ročníku konference „SYSTEMY KOLEJOWE” 
BEZPEČNOST, IT, LEGISLATIVA 

doprava – spedice – logistika – infrastruktura 



 
 Informace: Mirka Hanczakowska E-mail: wisla2018@railconference.com 
       Tel. +420 725 710 896 

  Krystyna Śliwka E-mail: wisla2018@railconference.com 
   Tel.: +48 665 948 474; +48 791 509 055  

Účast na konferenci bude potvrzena po obdržení platby. 
 
Svou účastí na konferenci podpoříte: Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” v Ustroni, který je součástí 
Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Část účastnického poplatku bude předána dětem. 

Účastnický poplatek zahrnuje: informační materiály, účast na přednáškách, plnou penzi, účast na doprovodných 
akcích. Cena nezahrnuje náklady na ubytování. Na základě provedené platby „účastnického poplatku” bude vysta-
vena faktura na adresu uvedenou v přihlášce a zaslanou na e-mailovou adresu.  

Rezervuji ubytování, stravování a další služby ve dnech: 

UBYTOVÁNÍ 

DATUM ANO NE 
1lůžkový 

300 PLN/osoba/noc 
2lůžkový 

140 PLN/osoba/noc 
3,4lůžkový 

120 PLN/osoba/noc 

7./8. 3. 2018      

8./9. 3. 2018      
      

STRAVOVÁNÍ 

7. 3. 2018  
OBĚD** 

7. 3. 2018  
VEČEŘE** 

8. 3.2018 
OBĚD** 

8. 3.2018 
GALAVEČEŘE** 

    

Pobytová taxa 2,80 PLN za den je splatná hotově v den příjezdu na recepci hotelu.  
* Počet jednolůžkových pokojů je omezen, rozhoduje pořadí přihlášek. 
** Označte, prosím, které služby využijete. 

UPOZORNĚNÍ:  

Poplatek za ubytování uhraďte, prosím, na účet hotelu STOK, po obdržení faktury. 

Přihlášky, prosím, zasílejte na: wisla2018@railconference.com 

Termín zaslání přihlášky: do 1. 3. 2018 

Vzhledem k omezené kapacitě rozhoduje pořadí přihlášek. 

JINÉ DOHODY S ORGNIZÁTOREM: Prosím, uveďte jaké a z kým byly dohodnuty: 

 

 
Podmínky účasti na konferenci „SYSTEMY KOLEJOWE” 

 Platby provádějte po obdržení faktury za účast na konferenci „SYSTEMY KOLEJOWE”. 

 V případě, že nestornujete svou účast a nezúčastníte se konference „SYSTEMY KOLEJOWE”, je vaše firma povin-
na uhradit veškeré náklady spojené s účastí. Bezplatné storno je možné do 2. 3. 2018. 

 Prohlašuji, že akceptuji podmínky účasti a zavazuji se po obdržení faktury k úhradě účastnického poplatku kon-
ference „SYSTEMY KOLEJOWE”. 

 
V souvislosti s přihláškou na konferenci „SYSTEMY KOLEJOWE“, na základě čl. 24 zákona ze dne 29. 8. 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka 
zákonů z roku 2002 č. 101, poz. 926, ve znění pozdějších předpisů), souhlasím se zpracováním mých osobních dat. 
Prohlašuji, že jsem si vědom, že: 
1) Zpracovatelem takto shromažďovaných údajů je OLTIS Polska Sp. z o.o., ul. K. K. Wielkiego 21, 32-300 Olkusz, Polska. 
2) Moje osobní údaje budou zpracované za účelem informování o jiných službách a nabídkách Oltis Polska a První Signalni a.s. 
3)  Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny jiným subjektům, tj. partnerům a sponzorům konference výlučně s cílem informování o jejich 

službách a nabídkách a také s cílem náboru zaměstnanců. 
4)  Uvedení osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení není možno se konference zúčastnit. 
5)  Mám právo přístupu k obsahu svých osobních údajů a možnost jejich opravy. 

6)      Souhlasím s publikací fotodokumentace s mou osobou pro marketingové účely konference. 
 
S ohledem na zákon ze dne 18. 7. 2002 (Sbírka zákonů, Zák. č. 144, poz. 1204) o poskytování služeb elektronickou cestou, souhlasím se zasíláním 
obchodních informací pocházejících od Oltis Polska Sp. z o.o., Prvni Signalni a.s. a parterů a sponzorů na e-mailovou adresu uvedenou v přihláš-
ce. 
 
 
 

 
                                                                                      
 

Podpisy VŠECH účastníků 


