
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

 

NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU 

TOPOĽČIANSKE DOPRAVNÉ FÓRUM – REGIONÁLNA DOPRAVA 

 

konanú v dňoch 20. až 22. 4. 2015 v konferenčnej miestnosti mestského úradu 

v Topoľčanoch 

 

 

Meno, priezvisko, titul: 

 
Firma, organizácia:       IČO: 
                                                                                                                               DIČ: 
 

 
Adresa firmy, organizácie: 

 
Telefón:     E-mail: 

 

POKYNY PRE PLATBU: 

 

Účastnícky poplatok 25,- EUR (účasť 21.-22.4.2015), 30,- EUR (účasť 20.-22.4.2015)  bez nocľahu 

bude uhradený: 

□ do 15. 4. 2015 prevodom na č.ú. 2925857291/1100 *)  

ako variabilný symbol použite pridelené registračné číslo, ktoré po prihlásení obdržíte e-mailom 

s oznámením o potvrdení registrácie 

□ v hotovosti pri prezentácii *)   

 

zúčastním sa 

□ na exkurzii 20.4.2015 *)  

□ počas spoločenského večera 20.4.2015 *) 

□ počas spoločenského večera 21.4.2015 *) 

požadujem zaistiť 

□ obed  21.4.   

□ večera  21.4.    

□ obed  22.4. 
 
*) zaškrtnite,  prosím, podľa účasti   
 

V prípade neúčasti prihlásených osôb sa účastnícky poplatok nevracia. 
 

V prípade požiadavky na platbu v hotovosti na mieste negarantuje usporiadateľ záruku volnej kapacity! 
 

Informácie na: tel. SR: +421 902 272 001,  ČR. +420 723 027 365,   e-mail: bosacek@seznam.cz 
 

 

 

                                       …………………………..               …………………………………….. 
              podpis    pečiatka 
 
 



ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

 

Záväznú prihlášku odošlite do 4.4.2015 

 
poštou na adresu:  

Klub Modrý horizont, Topoľčianske dopravné fórum, Jilemnického 700, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
 
e-mailom na adresu:  

bosacek@seznam.cz 
 
Účastnícky poplatok vrátane DPH činí 25,- (30,-) EUR (zahrňa náklady spojené s prípravou a realizáciou 

konferencie, náklady na prenájom priestorov, obed po oba dni, občerstvenie – coffee breaks, občerstvenie pri 
exkurzii a spoločenskom posedení prvý večer, večeru, program a občerstvenie druhý večer, vstupné na exkurziu, 
dopravu na exkurziu, časopisy a materiály o železnici. 
 

Nocľah v zmluvných hoteloch Koruna, Kopačka, Kaštieľ  v Topoľčanoch si účastníci objednávajú individuálne.  

 
Kontktay na hotely : 
 
hotelkopacka@stonline.sk       tel: +421 903 808 328, 7 min pešo do centra, cena 2 lôžkovej izby cca 28 eur                                                                                              
info@hotel-koruna.sk               tel: +421 915 050 005,     v centre, cena 2 lôžkovej izby cca 58 eur   
recepcia@hotelkastiel.com      tel: +421 38 762 90 00      3km od centra, cena 2 lôžkovej izby cca 60 eur                                                                                                                                                                                    
 

 
Prihlášky budú registrované podľa dátumu doručenia. 
 
Počet účastníkov exkurzie 20.4. je obmedzený kapacitnými možnosťami múzea. Po vyčerpaní kvóty nebude 
možné zaistiť účasť. Pre účasť platí poradie podľa doručenia prihlášky.  
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