  PRIHLASOVACÍ  /  REGISTRAČNÝ    FORMULÁR     ENERGOFUTURA    2019
                                     Prosíme vyplniť a obratom odoslať elektronicky na našu mailovú adresu
Konferencia s medzinárodnou účasťou, konaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Dátum konania: 25.03.2019 – 26.03.2019, miesto:  Hotel Gloria Palac, Bottova 3100/1, 040 01 Košice
1.Meno a priezvisko účastníka      .....................................................
2.Adresa účastníka.  ..........................................................................
3.Vysielajúca organizácia:  Názov, sídlo, kontakt ......................................................................................................
                                                E - Mail: ...................................................... Telefón :.....................................................
4.Nosná téma činnosti a záujmu v odbore:. ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5.Podpis štatutárneho orgánu prihlasovateľa: ..........................................................................................................
Ja, dolu podpísaný  účastník konferencie, sa týmto prihlasujem záväzne k účasti na konferencii ENERGOFUTURA 2019 a prehlasujem, že beriem na vedomie program a organizačný priebeh konferencie. 
Zároveň uhradím účastnícky poplatok v lehote do ....................... na účet organizátora v stanovenej výške .
6.Mám / nemám  záujem o ubytovanie: ................................................................. ( nehodiace sa škrtnite )
                 V ................................. , dňa ...............................  
                 Podpis  a pečiatka vysielajúcej organizácie    .....................................
                 Podpis účastníka .......................................................
Prosíme po vyplnení tento formulár v skenovanej forme v  pdf s  podpismi zaslať na adresu: energofutura2019@gmail.com  alebo prípadne aj na info@nek.sk 
INFORMÁCIE pre účastníkov konferencie:
1. V cene účastníckeho poplatku sú  zahrnuté  organizačné a programové služby, občerstvenie  a obed  po obidva dni ( 25.-26.03.2019 ), spoločenský večer ( 25.03.2019 ), propagačné materiály a dokumenty .
2. Cena účastníckeho poplatku pre jednu osobu:   .... 97,00 € .  Organizátor nie je platcom DPH.
3. Údaje organizátora: Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka č. 72, 82108 Bratislava, IČO:  45738033    DIČ:  2024043593,  číslo účtu na úhradu poplatku v tvare IBAN:    VUB, a.s. ,   SK26 0200 0000 0033 5843 1255, Variabilný symbol: IČO vysielajúcej organizácie, resp. u fyzickej osoby - občana dátum narodenia: v tvare rok/mesiac/deň  XXYYZZZZ
4. Po zaplatení účastníckeho poplatku bude v lehote 10 dní účastníkovi odoslaný mailom  účtovný daňový doklad – faktúra na mailovú a aj poštovú adresu, oznámenú v tejto prihláške.
5.  V prípade Vášho záujmu o účasť a zverejnenie Vášho príspevku, alebo prezentácie v Zborníku konferencie si prosím vyžiadajte od organizátora mailom propozície k publikovaniu.
6. V cene nie je ubytovanie účastníkov, ktoré si zabezpečujú sami. Organizátor podľa disponibility  kapacít ponúka možnosť ubytovania vrátane raňajok priamo v hoteli Gloria Palac na mieste konania konferencie. Účastník si túto službu zabezpečuje sám.
7. Kontakt na recepciu hotela:   Hotel Gloria Palac,   recepcia: 00421 55 6257327–28, e – mail: hotel@gloriapalac.sk   
    GPS súradnice:  48° 43′ 4.9292551″ N, 21° 15′ 44.5890427″ E.
8. Konečný termín pre odoslanie tohto formuláru a registráciu účastníkov vzhľadom k doterajšiemu záujmu je najneskôr 
    do 18.03.2019 na hore uvedenú zvýraznenú mailovú adresu organizátora.
         ORGANIZAČNÝ  VÝBOR  KONFERENCIE  SA  TEŠÍ   NA  VAŠU  ÚČASŤ

