Cech profesionálov DDD, Karpatská 10A , Bratislava 831 06
člen CEPA - európskej stavovskej asociácie

POKYNY – INFORMÁCIE
(Seminár – 14. - 16.11.2018, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso)
Účastnícky poplatok: 5 €
členovia Cechu DDD na jednu osobu
30 €

nečlenovia Cechu DDD na jednu osobu

V poplatku sú zahrnuté: odborné prednášky, nájom spoločných priestorov,
organizačné a technické zabezpečenie, minerálka, káva.
Poplatok za prezentáciu prípravkov – firmy: 200 € (nie sme platcami DPH)
(cca 20 min. vystúpenie + čas na zodpovedanie otázok, výstavný stôl)
Stravovanie:
14.11. večera 10 €
15.11. obed
9€
15.11. večera - raut 24 € večierok s kultúrnym programom
16.11. obed
9€
16.11. večera 10 € švédsky stôl
Ubytovanie:
56 €/osoba samostatne ubytovaná /cena pri 1 noci
39 €/osoba ubytovaná v plne obsadenej 2 posteľovej izbe/cena pri 1 noci
32,8 €/noc/osoba, cena pri 2 a viacerých nociach
Ubytovanie je v dvojlôžkových izbách s raňajkami, pripojením na internet a parkovaním.
Ubytovanie si hradia účastníci v hotovosti na recepcii hotela!
Rezerváciu ubytovania – „hlavný program“ treba vyznačiť na návratke!
Rezerváciu ubytovania – „sprievodný program“ v hoteli s poznámkou Seminár DDD.
Účastnícky poplatok, stravné (i za viac osôb) a prípadne i poplatok za prezentáciu
prípravkov sčítajte a zaplaťte prevodným príkazom, príp. poštovou poukážkou do 06.11.2018.
(Nezabudnite uviesť variabilný symbol - Vaše číslo účastníka: …........................ )

Bankové spojenie: ČSOB, č. účtu.: SK89 7500 0000 0040 2293 2018
Prihlášku – návratku zašlite najneskôr do 02.11.2018 na adresu:
CHEMIX-D S.R.O., PRI VINOHRADOCH 172, 831 06 BRATISLAVA,
TELEFÓN A FAX + 421 2 448 80 630, + 421 2 446 49 111.
Hotel SOREA TRIGAN sa nachádza na brehu „nového Štrbského plesa“, prvá odbočka
vľavo po vjazde autom do osady Štrbské Pleso, cca 200 m od konečnej zastávok Tatranskej
železnice a ozubnicovej železnice.
Vhodné je zobrať si aj turistické oblečenie a obuv (ukážky v teréne, vychádzky), plavky
(v hoteli bazény, sauny,).
Dĺžku pobytu, nad rámec hlavného programu – sprievodný program, prípadne i dlhší pobyt
nahlasujte v dostatočnom predstihu priamo v hoteli Trigan s heslom: Seminár DDD.
Hotel: trigan@sorea.sk tel.: 00421 (0) 52 3211 850
Ak potrebujete pomoc alebo bližšie informácie:
M. Holeš, tel: 0907 535 675,
Z. Jaško, tel.: 0903 407 385
Marek Holeš
Predseda
+421 907 535 675

Cech profesionálov DDD
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 30842557
DIČ: 2020800166

www.cechprofesionalovddd.sk

info@cechprofesionalovddd.s

Pokiaľ sme Vám neuviedli číslo účastníka, uveďte ako VS vaše IČO.
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
http://www.cechprofesionalovddd.sk
e-mail: cechprofesionalovddd@gmail.com

Prihlášku – návratku zašlite najneskôr do 02.11.2018 na adresu:
CHEMIX-D S.R.O., PRI VINOHRADOCH 172, 831 06 BRATISLAVA,
TELEFÓN A FAX + 421 2 448 80 630, + 421 2 446 49 111.

