
REGISTRACE

ÚČASTNÍK

jméno:     příjmení:         titul:

adresa:      

optik                optometrista                student

telefon = variabilní symbol pro platbu poplatku:                                  e-mail:

DOPROVODNÉ OSOBY  ÚČASTNÍCÍ SE POUZE  SOBOTNÍ PARTY VČ. RAUTU  počet osob:

12. NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ KONGRES SČOO / 23. -  24. ZÁŘÍ 2017, OLOMOUC

REGISTRACE, DOTAZY A POŽADAVKY ADRESUJTE NA

Pavel Šebek 
telefon: 777 317 117
optometrieoptika2017@gmail.com

SČOO
telefon: 273 139 333
Opletalova 1337/29, 110 00  Praha 1

POŘADATEL

Společenstvo českých optiků a optometristů
Opletalova 1337/29, 110 00  Praha 1
telefon: 273 139 3336
scoo@scoo.cz, www.scoo.cz

 účastník: 3630 Kč 2420 Kč 1936 Kč

 člen SČOO: 2400 Kč 1600 Kč 1200 Kč

 student optiky a optometrie: 800 Kč 500 Kč 300 Kč

POPLATKY

Poplatek pro účastníky, členy SČOO i pro studenty zahrnuje: účast na přednáškách a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu)

Studenti optiky a optometrie, jsou pouze studenti denního řádného studia optiky nebo optometrie, kteří při registraci před kongresem předloží 
potvrzení o studiu ze své školy.

Samostatný poplatek za sobotní party (vč. rautu) platí se pouze za doprovodné osoby účastníků kongresu na raut (když se tyto osoby jinak kongresu neúčastní)

oba dny kongresu (vč. rautu)  jen sobota 23. září (vč. rautu) jen neděle 24. září

Nečleni SČOO musí platit navíc DPH, v potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno
Poplatek na oba dny nebo pouze na sobotu zahrnuje automaticky i vstup na sobotní party. 

počet doprovodných osob na sobotní party (vč. rautu): 484 Kč / osoba

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem:

název banky: Česká spořitelna a.s.
adresa: Vršovické nám. 8.
 101 00  Praha 10
číslo účtu: 35-281055349
kód: 0800

variabilní symbol:               
číslo vašeho telefonu, které uvádíte výše v tomto formuláři 

majitel účtu: SČOO, Opletalova 1337/29, 110 00  Praha 1

pro platby ze zahraničí použijte:
BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ35 0800 0000 0002 8105 5349
(zaplaťte prosím bankovní poplatky
použitím kódu: OUR)

Upřednostňujeme vyplnění a odeslání on-line registrace na www.scoo.cz

Vaše registrace bude platná, až po uhrazení poplatku.
Poslední termín příjmu registrací a poplatků (i možnosti zrušení registrace a vrácení poplatku): 31. srpen 2017
Všechny pozdější operace budou zpoplatněny.

Při registraci více osob použijte kopie tohoto formuláře. 

Upřednostňujeme on-line registraci na www.scoo.cz

poplatek celkem:   Kč

 (vč. DPH)  (vč. DPH)  (vč. DPH)

 (vč. DPH)


