REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
15. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Firma
Adresa

Fakturační adresa
(pokud se neshoduje
s výše uvedenou)

DIČ
Jméno a příjmení doprovázející osoby
Zúčastním se:

Setkání uživatelů software GFM – 21. května 2019 (na základě pozvání)
Jednání výboru TC15/21 – 21. května 2019
Golfový turnaj – 22. května 2019

REGISTRAČNÍ POPLATKY
Seminář:
Doprovázející osoba:

Včasná registrace

Pozdní registrace

při platbě do 26. dubna 2019

při platbě po 26. dubnu 2019

5 500,- Kč

6 000,- Kč

4 500,- Kč

5 000,- Kč

Doprava do místa konání akce:
1 300,- Kč za osobu (obě cesty)

Vlaková stanice Vsetín

Datum příjezdu

Čas

Číslo vlaku

Datum odjezdu

Čas

Číslo vlaku

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ:

KČ

1

ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU
Bankovní převod

Platební karta (MasterCard, VISA) - pouze v případě online registrace na seminar.gsl.cz

Platba na místě - pouze v případě pozdní registrace

UBYTOVÁNÍ
Preferuji ubytování
v hotelu:

Hotel Horal
Hotel Lanterna

2 890,- Kč/pokoj/noc
2 890,- Kč/pokoj/noc

Datum příjezdu:

Datum odjezdu:

Cena zahrnuje snídani pro jednu osobu a neomezený vstup do wellness center.
Ubytování bude hrazeno přímo hotelu v den odjezdu.
Poznámka: Rezervace ubytování je závazná.
Případné změny v rezervaci, prosíme, hlaste organizátorům semináře.

Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu:

seminar@gsl.cz

Zpracování osobních údajů
Odesláním přihlášky na seminář:
berete na vědomí, že společnost GLASS SERVICE, a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které v rámci přihlášky vyplníte, a to za účelem řádného
poskytnutí služeb souvisejících se seminářem; a
souhlasíte, že společnost GLASS SERVICE, a.s. bude v průběhu semináře pořizovat fotografie, a to za účelem jejich zveřejnění v tištěných médiích,
webových stránkách či na sociálních sítích. Máte právo souhlas kdykoli odvolat, zákonnost zpracování před jeho odvoláním tím ale není dotčena.
Vaše osobní údaje budou v potřebném rozsahu předány zejména:
subjektům poskytujícím ubytování (Hotel Horal, Hotel Lanterna);
smluvním partnerům, kteří se podílí na jejich zpracování (např. grafické agentury); a
po skončení semináře budou předány ostatním účastníkům v rozsahu jméno, příjmení, zaměstnavatel/firma, e-mailová adresa, poštovní adresa, stát.
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