
      

 

PŘIHLÁŠKA MIMO ČLENSTVÍ V ADH ČR 
na V. podzimní konferenci ADH ČR 2018 

 

Já, níže podepsaná,-ý: 

 

JMÉNO:     PŘÍJMENÍ:      

ADRESA:     (DDMMRR) NAROZENÍ:    

MOBIL:      EMAIL:       

 

 

se závazně přihlašuji na: 

Požadavek Ano = X 

pokoj (1/1, 2/1, 3/1) 

Cena konference je 
odlišná pro pracující 
DH, pro studenty DH, 
DH na MD a 
důchodce** 

Cena 

Účast pátek 2.11.2018*  2500,- / 1250,- ** 
 

Účast sobota 3.11.2018*  2500,- / 1250,- **  

Účast pátek a sobota 2. a 3.11.2018*  3900,- / 1950,- **  

Společenský večer                  účastník konference  500,- Kč  

                                                doprovod  500,- Kč  

Ubytování    účastník konference      1.11.2018  1090,- Kč 1/1, 1480,- 
Kč 2/1,1780,-Kč 3/1 

 

                                                           2.11.2018  1090,- Kč 1/1, 1480,- 
Kč 2/1,1780,-Kč 3/1 

 

                                                           3.11.2018  1090,- Kč 1/1, 1480,- 
Kč 2/1,1780,-Kč 3/1 

 

Cena celkem  
 

 

* v ceně konference je zahrnuta účast na konferenci, občerstvení a oběd 



**Cena konference: DH mimo členství v ADH ČR 2500 Kč/1 den 
          DH mimo členství v ADH ČR 3900 Kč/2 dny 

        Student, DH na rodičovské, důchodce mimo členství v ADH ČR 1250 Kč/1 den 
        Student, DH na rodičovské, důchodce mimo členství v ADH ČR 1950 Kč/2 dny 

 
Pro uplatnění slevy pro studenty, DH na rodičovské dovolené a DH důchodce je nutné doložit 
společně s přihláškou platné potvrzení (o studio, uznání rodičovského příspěvku z příslušného 
úřadu, uznání o důchodu z příslušného úřadu). 

 
 

V případě objednávky dvoulůžkového pokoje (1/2) nebo trojlůžkového pokoje (1/3) uveďte 
jméno/jména spolubydlících: 

1.             

2.             

V případě objednávky výše uvedené služby označte prosím objednanou službu do druhého 
sloupce symbolem X (ano=X) a za lomítko uveďte číslo vybraného menu a typ pokoje. Do 
posledního sloupce vyplňte cenu vybrané služby (uvedenou ve třetím sloupci modře.)  
 
Nakonec proveďte součet cen a výslednou částku uhraďte převodem na účet ADH ČR. 
 
 

Odeslání přihlášky a úhradu poplatku proveďte nejpozději do 15.10.2018. 

Vyplněnou přihlášku zašlete: 
- emailem na: asistentka@asociacedh.cz    
- případně poštou na adresu:  ADH ČR  

 Šimáčkova 9/1450  
 170 00 Praha 7 

Kontaktní osoba:    Tereza Kopáčová 
    mobil: 776 363 404 
    Email: asistentka@asociacedh.cz 

 
 

Platbu proveďte bankovním převodem na účet ADH ČR: 
GE Money Bank č.u.165586409/0600  
VS = datum narození (DDMMRR) 
SS = 02110311 
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení 
 

Storno podmínky: zrušení účasti 8-14 dnů předem 75 % storno poplatek z celkové částky 
                                zrušení účasti 1-8 dnů předem 100 % storno poplatek z celkové částky 
 
 
Podpisem stvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. 
 
 
 
 
 
V ………………dne ………..............          Váš podpis, resp. jméno………………………………… 
 

 


