
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 
Defektoskopie 

6. – 7. října 2021 
 

Konferenční centrum City, Na Strži 1702/65 
140 00 Praha 4, Česká Republika 

 
  \\\\  

A1 – osobní a kontaktní údaje 

Příjmení, jméno, titul: 
 

Název firmy: 

Oddělení: Funkce: 

Adresa: 
 

Město: PSČ: Tel.: 

GSM: Stát: CZ E-mail: 

A2 – údaje pro vystavení daňového dokladu, resp. zálohové faktury 

Název a sídlo firmy (fakturační adresa): 

Adresa: 

Město: PSČ: IČ: 

Stát: DIČ: 
Na základě Vaší registrace budou Vaše osobní údaje, které jste vyplnili do registračního formuláře, zpracovávány společností GUARANT 
International spol. s r.o., IČO 45245401, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, kontakt: info@guarant.cz, jako 
správcem osobních údajů za účelem zajištění Vaší účasti na této akci. Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a 
správcem. Svou registrací potvrzujete, že jste se seznámili s Informacemi o zpracování osobních údajů, kde jsou uvedeny podrobné 
informace o zpracování osobních údajů správcem. 

 
V ………………………………………………………………….….. dne ………….…………………………….    

podpis účastníka 
 

Na základě vyplnění přihlášky Vám bude zaslána   zálohová faktura. Po připsání platby na účet vám bude 

vystaven a zaslán daňový doklad. 

 

Pořádající organizace: 
GUARANT International spol. s r.o. 
Českomoravská 19, 190 00 Prague 9, Czech Republic 
Tel.: +420 284 001 444 
IČ: 45245401 
DIČ: CZ45245401 
E-mail: endtcm21@guarant.cz 
https://www.endtcm21.com/ 
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https://www.google.com/maps/place/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1+2510,+190+00+Praha+9/
mailto:info@guarant.cz
https://guarant.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
mailto:endtcm21@guarant.cz
https://www.endtcm21.com/


B – vložné (prosíme označit křížkem příslušnou platbu4. 

Cena VLOŽNÉHO     

v CZK (s 21% DPH) 

Registrace a platba 
do 5. 10. 2021  

Registrace a platba 
na místě 

od 6. 10. 2021 

Cena celkem s DPH Cena celkem s DPH 

Defektoskopie – člen ČNDT 7 500 CZK 8 500 CZK 

Defektoskopie – nečlen ČNDT 8 900 CZK 9 900 CZK 

Defektoskopie - student 6 000 CZK 7 000 CZK 

Pozn.:*) Členské vložné může uplatnit pouze člen ČNDT (resp. SSNDT) s řádným členstvím a uhrazeným členským poplatkem na rok 2021 
**) Vložné zahrnuje účast na jednání, vstup na výstavu, občerstvení, konferenční materiály 

 

STORNO PODMÍNKY:  Uvedeny na stránkách konference https://www.endtcm21.com/registration 
 

Máme zájem o firemní prezentaci v rámci doprovodných akcí 

mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 2021,    a proto Vás žádáme o zaslání podrobných propozic. 
 
 

 

https://www.endtcm21.com/registration

