POPLATKY
Páteční odborná konference
Sobotní odborná akademie
Páteční odborná konference + Sobotní odborná akademie

350 Kč
350 Kč
500 Kč

STRAVOVÁNÍ
Pátek - přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení.
Sobota - přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení a oběd.
Pro ubytované z pátku na sobotu zajištěna večeře v hotelové restauraci.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování se snídaní v místě konání z pátku na sobotu
– Ceny a informace k ubytování naleznete na www.bos-congress.cz
Brno – Holiday Inn Ostrava – Clarion Congress Hotel Ostrava
Křížkovského 20
Zkrácená 2703
Brno
Ostrava – Zábřeh

Praha – Hotel Olympik
U Sluncové 14
Praha 8

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete, prosím, nejpozději 3 pracovní dny před termínem akce.
Registrace on-line na stránkách www.bos-congress.cz.
INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ
Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. nejpozději 10 dní před termínem akce.
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 1002040764/2700
Variabilní symboly: OSTRAVA 12. - 13. 10. 2018:
201822
BRNO 19. - 20. 10. 2018:
201823
PRAHA 26. - 27. 10. 2018:
201824
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
IČ 64049876, DIČ CZ64049876

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY
Registrační poplatek
• do 4 dnů před konáním akce v daném městě bez storno poplatků
• 3 dny před konáním akce v daném městě storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Ubytování
• do 8 dní před termínem akce bez storno poplatků
• od 7 dní před zahájením akce storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem,
e-mailem) na sekretariát akademie BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.
Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten
od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet,
z kterého byla uhrazena Vaše platba.
SEKRETARIÁT AKADEMIE a INFORMACE
BOS. org s. r. o.
tel: 257 211 354
Kekulova 615/38
email: praha@bos-congress.cz
Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz

