
Příloha 1.  

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 
 

na jubilejní XX. ročník mezinárodní konference 

Medicína katastrof v České republice 

 

 

TERMÍN:     

MÍSTO KONÁNÍ:      Hotel HARMONIE ***  

    763 26 Luhačovice 

                            Česká republika  

 

Vyplněný formulář zašlete na adresu kontaktní osoby: 

Lucie Smolková, DiS.: smolkova@egozlin.cz, mob.: +420 775 163 180 

Lenka Hajdová: hajdova@egozlin.cz, mob.: +420 775 163 169 

 

ÚČASTNÍK: 

 

Titul:  

Jméno:  

Příjmení:  

Pracoviště:  

IČ:  

Město (obec):  

Ulice, číslo:  

PSČ:  

E-mail:  

Tel.:  

 

PŘIHLÁŠKA DO ODBORNÉHO PROGRAMU KONFERENCE: 

 

 

Název tématu přednášky:   ............................................................................................ 

 

 

Ţádáme autory přednášek/příspěvků o zaslání Abstraktu, viz vzor na e-mailovou adresu: 

smolkova@egozlin.cz  do 19. 5. 2017. 

 

Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení přednášky/příspěvku do 

odborného programu konference. Účastník bude o tomto včas vyrozuměn. 

 

Závazně potvrzuji správnost údajů vyplněných v tomto registračním formuláři a svoji účast 

na konferenci. 

 

 

V/ve   ...........................  Dne:  .......................   
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REGISTRAČNÍ POPLATKY:  

 

Registrační poplatek hrazený v Kč: 

 

Platba za účast na konferenci         1.600,- Kč 

Platba za účast na konferenci pro přednášejícího        800,- Kč 

 

Registrační poplatek hrazený v €: 

 

Platba za účast na konferenci             60,- € 

Platba za účast na konferenci  pro přednášejícího           30,- € 

                        

Registrační poplatek zahrnuje coffee breaky v průběhu konference, náklady na sborník 

s abstrakty, náklady spojené s organizací konference a společenského večera.  

 

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

 

Platební podmínky pro účastníky z České republiky: 

 Číslo účtu:   355906-661 

 Kód banky:   0100 

 Variabilní symbol:  IČO organizace 

 Zpráva pro příjemce:   uvést jméno/jména účastníků. 

 

Platební podmínky pro účastníky ze Slovenské republiky 

 Číslo účtu:   4014445527 

 Kód banky:   7500 

 IBAN:    SK0675000000004014445527 

 SWIFT:   CEKOSKBX 

 Variabilní symbol:  IČO organizace 

 Zpráva pro příjemce:   uvést jméno/jména účastníků. 

 

 

Registrace je platná od doručení vyplněného registračního formuláře. Vyplněný registrační 

formulář se odesílá nejpozději do 19. 5. 2017 na e-mailovou adresu: smolkova@egozlin.cz 
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REZERVACE HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ: 

 

Cena za ubytování (noc/osoba) bude hrazena v den začátku konání konference, tj. 13. 6. 2017 

samostatně v ubytovacím centru hotelu Harmonie I. 

 

Pro rezervaci hotelového ubytování je nezbytná včasná registrace účastníka nejpozději do 

19. 5. 2017. Kontaktní údaje jsou následující: 

 

Martina Ondroušková  
Sales Manager  

mob.: +420 724 309 908  

sales@hotel-harmonie.cz  

 

CENY HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ (označte typ objednaného pokoje) 

 1.140,00 Kč  ve dvoulůţkovém pokoji/osoba/noc/včetně snídaně 

 

 1.340,00 Kč v jednolůţkovém pokoji/osoba/noc /včetně snídaně 

 

ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

Cena za stravování bude hrazena v den začátku konání konference, tj. 13. 6. 2017 samostatně 

v ubytovacím centru hotelu Harmonie I. 

 

 

Úterý 13. 6. 2017 

 

OBĚD  (130,- Kč) ANO NE 

VEČEŘE (100,- Kč) ANO NE 

 

Středa 14. 6. 2017 

 

OBĚD  (130,- Kč) ANO NE 

Společenský večer 

 

Čtvrtek 15. 6. 2017 

 

OBĚD  (130,- Kč) ANO NE 

 

 

Důležité informace:  

 

 Platby za ubytování a stravování v ubytovacím centru hotelu lze realizovat 

prostřednictvím platební karty nebo hotovostí v Kč.  

 Přepočet € dle aktuálního kurzu. 

 Platby v hotelovém baru je moţné realizovat pouze hotovostní platbou v Kč. Hotelový 

bar nepřijímá hotovostní platby v € ani platební karty. 

 Při registraci budou všem účastníkům rozdány stravenky na obědy a večeře dle 

poţadavků. 

 Informace o čase podávání stravy zjistí účastníci v konferenčních materiálech. 
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Kontaktní údaje sekretariátu přípravy konference: 

 

EGO Zlín, spol. s r. o.    

U Pekárny 438, 763 14 Zlín – Štípa   

Česká republika 

Tel.: +420 577 100 033, +420 775 163 180 

Lucie Smolková, DiS. 

smolkova@egozlin.cz 

 

EGO Zlín, spol. s r. o.    

U Pekárny 438, 763 14 Zlín – Štípa   

Česká republika 

Tel.: +420 577 100 039, +420 775 163 169 

Lenka Hajdová 
hajdova@egozlin.cz 
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