
 
 

 

    

       ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – PREDNÁŠATEĽ 
26. Bratislavské sympózium STRECHY 2019 

Téma: PRÍKLADY KVALITNÝCH STRIECH   

19. – 20. 11. 2019 (utorok, streda) BRATISLAVA, hotel Bratislava 
 
 

             
 PREDNÁŠATEĽ 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

- titul, meno, priezvisko: 

 
Firma, organizácia: 

 

 

Ulica, číslo:  Mesto: PSČ: 

 

TEL: mobil: email: www

IČO: ............................................. IČpDPH, resp. DIČ: 

MÁME ZÁUJEM O: (výber označte krížikom X) 

 
                                                                                                                                 

Dátum zaslania záväznej prihlášky: 

POZNÁMKY 

B/      uverejnenie reklamy firmy v zborníku prednášok zo sympózia STRECHY 2019 

ks A4       

ks A4  

125,- EUR ČB tlač 1x jednostranná A4 (rozmnoženie reklamy na väzbu pri tlači)  

220,- EUR farebná tlač 1x jednostranná A4 (rozmnoženie reklamy na väzbu pri tlači)

 A/      aktívnu účasť prednášajúceho na sympóziu STRECHY 2019,  
    t. j. prednesenie príspevku v trvaní 20 minút a jeho uverejnenie v zborníku prednášok 

NÁZOV PRÍSPEVKU:

300,- EUR v  rozsahu 5 x A4                                  

C/       prezentáciu firmy na stolíkoch a vlastných paneloch počas sympózia STRECHY 2019 
     v hale hotela pred kongresovou sálou 

 Titul, meno, priezvisko reprezentanta firmy pri stolíku: 

           308,- EUR stolík a vlastný panel do šírky 1,5 m (160,- EUR stolík + 148,- EUR reprezentant  firmy pri stolíku)                            

a)   záväznú prihlášku zašlite do 28. 6. 2019 
b)  oznam o zaradení do programu sympózia Vám zašleme do 6. 9. 2019 spoločne s faktúrou a pokynmi 
c)  príspevok do zborníka v rozsahu max 5 strán A4 zašlite do 20. 9. 2019 na základe pokynov na spracovanie 

príspevku (formátovanie textu, obrázkov a pod.)
d) odborný garant sympózia si vyhradzuje právo objektívne a nezávisle zoradiť príspevky v programe 

s ohľadom na hlavnú tému sympózia a odborné bloky
e) ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne, recepcia hotel Bratislava: T: +421-2-20 60 61 50, 

reservation@hotelbratislava.sk, ubytovacie, cestovné a parkovné náklady si hradia účastníci 
individuálne, zvýhodnené ceny za ubytovanie - recepciu hotela je potrebné pri rezervácii ubytovania, resp. 
pri príchode o tejto skutočnosti informovať, inak hotel zľavu negarantuje, zľava platí iba pri telefonickej 
objednávke

Prihlášku zašlite alt.: 1/ email: cechstrecharov@cechstrecharov.sk
                                   2/ Cech strechárov Slovenska, Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava (nie doporučene)

www.cechstrecharov.sk              cechstrecharov@cechstrecharov.sk          T: +421-2-43 42 62 59
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