PŘIHLÁŠKA
Závaznou přihlášku ODEŠLETE nebo MAJLUJTE na adresu SIVRE Ústí nad Labem (info@sivre.cz )

Termín zahájení

Název akce

Termín ukončení

V případě většího počtu přihlášených přiložte seznam.
Příjmení

Jméno

Titul

Datum narození

Vzdělání (VŠ, ÚSO…)

Funkce v zam.

e-mail:

Název a přesná fakturační adresa firmy nebo adresa přihlášeného:
Telefon:

Fax:

IČO:

DIČ:

Pokyny pro platbu zálohy ve výši vložného:
1.
Neopomeňte vždy výrazně uvést NÁZEV A ADRESU PLÁTCE.
2.
K této přihlášce přiložte fotokopii dokladu o provedení platby a označte způsob úhrady: příkazem k úhradě/složenkou/hotově.
Příkazem k úhradě z Vašeho účtu číslo:

Složenkou:
Hotově:

Prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami kurzu a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na
mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast v kurzu, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

V ………………………… dne ………………..

…………..……………………………….
podpis - razítko

Severočeský institut vzdělávání a rekvalifikací, Martin PETR, SIVRE – Dvořákova 3134/2, 400 01, Ústí n. L.,
tel: + 420 475 621 813, mobil: + 420 603 143 986, e-mail: info@sivre.cz www.sivre.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB, A. S., pob. Ústí nad Labem, Mírové nám. 1/1, 400 21 Ústí nad Labem, č. ú. 615165733/0300,
IČ: 699 00 213

JAK SE PŘIHLÁSIT
Závaznou přihlášku odešlete nebo faxujte na adresu: SIVRE - Martin PETR, Dvořákova 3134/2, 400 01, Ústí n. L.,
Informace: tel: +420 475 621 813, mobil: +420 603 143 986, e-mail: info@sivre.cz

SMLUV

Í PODMÍ

KY

1. EVIDENCE PŘIHLÁŠEK:
a) Přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do naplnění kapacity.
b) Zařazeným zájemcům bude potvrzena účast zasláním pozvánky s konkrétními údaji nejpozději týden před uvedeným datem konání akce.
c) Nezařazeným zájemcům nabídneme náhradní termín a budeme je dále informovat o připravovaných akcích.
2. NEOPOMEŇTE:
K přihlášce přiložte fotokopii dokladu o provedení platby.
Při platbě uveďte jako VS uveďte své datum narození a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

3.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, a. s., pob. Ústí nad Labem
Mírové nám. 1/1 Ústí nad Labem
č. ú. 615165733 / 0300,
IČ: 699 00 213

4. STORNA AKCÍ:
a) Bezplatné storno akceptujeme do 14-ti kalendářních dnů před zahájením akce, a to pouze písemně. Po inkasu platby Vám bude vrácena.
b) Při stornu v intervalu 14 kalendářních dnů do zahájení akce Vám bude účtován poplatek ve výši 25% z ceny akce.
c) Storna v den konání akce, případně storno v průběhu akce nebude akceptováno.
5. DAŇOVÝ DOKLAD:
Daňový doklad obdrží účastníci při zahájení akce.

