		
Klub Augusta Sedláčka Plzeň, Sdružení pro stavebně historický průzkum, 
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, 
 za přispění Města Plzně a Plzeňského kraje

9. mezinárodní konference  DĚJINY STAVEB 2008     
Nečtiny 28.3. – 30.3. 2008 (PÁ-NE)
Zajišťuje Klub Augusta Sedláčka, Kopeckého sady 2, 301 26 Plzeň, 
tel.: 603 828 377, mail: dejiny.staveb@seznam.cz
Organizační zabezpečení Petr Mikota, IČ: 64873820
   Závazná přihláška k účasti na konferenci                           Z


Jméno, příjmení, tituly  ..............................................................................................................................................

Firma: 
......................................................................................................................................................................

Adresa, PSČ firmy:       
   .....................................................................................................................................................
Tel.:							Fax:
        .........................................................................................	        .........................................................................
IČ:							DIČ: 
      ..............................................................................................        ........................................................................

mail: osobní:  ............................................................................ firemní: ..................................................................
Kontaktní adresa (je-li jiná): 
			          ...............................................................................................................................
Chcete-li se zúčastnit aktivně, zašlete téma referátu a stručnou anotaci na samostatné přihlášce příspěvku (PP)! 

Třetí den konference (1. 4. 2008) je exkurse. 
Cena exkurse je 100,- Kč (cenu připočtěte k účastnickému poplatku). 
Přihlašuji se k účasti na exkursi:    ........................................

Mám zájem o dopravu v pátek 28.3. v 8:00 z Plzně do Nečtin,          v sobotu 29.3. v 18:00 z Nečtin zpět: 
							..........					..........
Ubytování je nutno objednat závazně na přiloženém samostatném formuláři (nejpozději do 7. 3. 2008).

Účastnický poplatek (bez ubytování) činí  1080,- Kč. (při uhrazení do 31.12.2007 činí vložné 900 Kč)
Soukromé osoby mohou požádat o slevu. V tom případě žádejte na adrese KAS formulář přihlášky pro soukromou osobu (S). Při uplatnění slevy úč. poplatku pro soukromou osobu není vydáván daňový doklad.  

Potvrzujeme, že jsme dne					uhradili poplatek celkem Kč  
			........................................................				    ................................... 
z účtu						na účet čís. 1003023691/5500 u Raiffeisen bank 
          .........................................................................
		Potvrzení 
příkazce:
Variabilní symbol platby (VS): 				
       .............…………..……....…     	    ................................................................
Jako VS uveďte (pro rozlišení plateb) telefonní číslo účastníka.
Stornovací poplatek z vložného po 12. 3. 2008 činí 40%.


Sborník, stravování, ubytování ani dopravu na akci konferenční poplatek nezahrnuje. Je zajištěna bezplatná doprava v pátek ráno z Plzně do Nečtin a v sobotu večer zpět do Plzně. Závazně přihlášení účastníci budou mít možnost objednat při prezenci výhodné stravování za úhradu v místě jednání konference. 

Potvrzené přihlášky pro každého účastníka samostatně zasílejte na adresu:
Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00  Plzeň 
tel.: 603 828 377, mail: dejiny.staveb@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktuální informace na  http://www.evida.cz/shp

