
medzinárodná konferencia

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY – BECEP 2022
12. – 14. september 2022, Demänovská Dolina

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – OBJEDNÁVKA

Priezvisko, meno, titul
(v prípade viacerých účastníkov, priložte prosím zoznam)

1.  ....................................................................................................................

e-mail  ...........................................................................................................

2.  ....................................................................................................................

e-mail  ...........................................................................................................

3.  ....................................................................................................................

e-mail  ...........................................................................................................

Kontaktná osoba  ...................................................................................................  

Tel.:  ..........................................  e-mail  ........................................................

Uzávierka záväzných prihlášok: 5. september 2022

OBJEDNÁVATEĽ
Názov spoločnosti – inštitúcie

....................................................................................................................

Ulica, č.  ........................................................................................................

PSČ  ......................................... Mesto  ............................................................

IČO:  ....................................    DIČ - IČ DPH:  .................................. ..................

Bankové spojenie

IBAN  .............................................................................................................

SWIFT  ...........................................................................................................



Účastnícky poplatok uvedený v cenníku pre prezenčnú účasť zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, zborník predná-
šok (e-verzia), občerstvenie, 2x obed a 1x večera. Príslušnú čiastku je potrebné uhradiť na účet dodávateľa. Termín úhrady: najne-
skôr do 5. 9. 2022. Pri úhrade poplatku po tomto termíne je nutné, aby účastník pri registrácii predložil kópiu dokladu o zaplatení. 

UPOZORNENIE PRE PLATBU PROSTREDNÍCTVOM BANKOVÉHO PREVODU
Pre správne vystavenie daňového dokladu je nutné do údajov o platbe (v kolónke správa pre prijímateľa, účel platby, atď.) presne 
uviesť: priezvisko účastníka (-ov) – skratka názvu objednávateľa. Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii, alebo za-
slaný poštou na adresu objednávateľa.

Uhradená suma:  .................................................. 

Dátum úhrady:  ......................................................

..............................................................

pečiatka a podpis objednávateľa

     Prevádzkovateľ osobných údajov: 
Spoločnosť Kongres STUDIO, spol. s r. o., so sídlom Belinského 11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO:  45384851, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka  č. 63118/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ alebo K.STUDIO“). Prevádzkovateľ môže na organizovanom podujatí 
vyhotovovať fotografi e. V prípade, ak si želáte, aby boli Vaše fotografi e z podujatia spracúvané a následne zverejnené v odborných, informačných  a propagačných 
materiáloch prevádzkovateľa, môžete vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím políčka nasledovne:

Súhlasím so spracovaním a zverejnením fotografi e v odborných, informačných a propagačných materiáloch prevádzkovateľa
(zborníky, webová stránka www.kongres-studio.sk, sociálne siete) za účelom informovania verejnosti o uskutočnenom podujatí. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 5 rokov od jeho poskytnutia. K výmazu osobných údajov dôjde do 1 mesiaca po uplynutí stanovenej 
doby. Tento poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu Belinského 11, 851 01 Bratislava - mest-
ská časť Petržalka alebo zaslaním emailu na adresu info@kongres-studio.sk. Právnym základ spracovania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. 
 Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na webe www.kongres-studio.sk

* Zľava sa vzťahuje len na jedného z členov autorského kolektívu. 
Objednané služby vyzbačte prosím v danom políčku.

Špeciálne požiadavky na stravu (dieta): .......................................................................................................

........................................................................................................................................................

CENNÍK SLUŽIEB

DODÁVATEĽ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.   e-mail:  lukackova@kongres-studio.sk
Belinského 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  Tel./Fax: +421 2 6241 0476, www.kongres-studio.sk

IČO: 45 384 851     IČ DPH: SK2022967771 VS: 0422     KS: 0308

Bankové spojenie pre úhradu:  IBAN: SK56 1100 0000 0029 2783 1976, SWIFT: TATR SK BX

  INFORMÁC IE  O  PLATBE

SÚHLAS  SO  SPRACOVAN ÍM  OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poplatky (EUR)   Cena bez DPH  DPH 20%  Cena celkom

          Účastnícky poplatok   160,00 32,00 192,00
          Zľavnený prednášatelia* (1 člen autorského kolektívu)   85,00 17,00 102,00
          Zľavnený pre členov SCS 130,00 26,00 156,00
          Zľavnený pre členov SKSI    150,00 30,00 180,00
Prezentácia fi rmy

          Firemná prezentácia v programe 345,00 69,00 414,00
          Výstavka fi remných produktov 345,00 69,00 414,00
          Reklamná strana v zborníku 345,00 69,00 414,00
          Firemné logo (zborník, baner) 345,00 69,00 414,00


