
Záväzná prihláška 
Stroje na spracovanie plastov a gumy
Odborná exkurzia pre slovenských odborníkov do Nemecka 
18. - 22. november 2019, Mníchov, Nemecko
Týmto sa záväzne prihlasujem na vyššie menovanú odbornú exkurziu a záväzne si objednávam ............ 
miest. 

Účasť na informačnej ceste (s ubytovaním a dopravou) 690,- EUR / osobu  (bez DPH) 

Osobné údaje účastníka: 

Inštitúcia / Firma*: 

Ulica, číslo*: 

PSČ, miesto*: 

IČO, DIČ, IČ DPH*: 

Meno a priezvisko*: 

Funkcia / oddelenie*: 

Telefón*: 

Mobil*: 

E-mail*:

Webová stránka*: 

*povinné údaje

Týmto súhlasím aj s podmienkami účasti, ktoré sú prílohou tejto prihlášky.  

Miesto, dátum*     Podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka* 

Počet účastníkov je obmedzený. Odporúčame preto zastať prihlášku obratom. 
Uzávierka prihlášok je do 27. septembra 2019. 

Vyplnenú prihlášku nám prosím zašlite e-mailom na: 
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
Kontaktná osoba: Adriana Petesová  /  tel.: 02 2085 0627 / e-mail: petesova@dsihk.sk  

Táto odborná exkurzia je organizovaná v rámci programu „Bavaria-Fit for Partnership“ s podporou 
Bavorského štátneho ministerstva hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky. 

mailto:petesova@dsihk.sk


Informácie a podmienky účasti 
Stroje na spracovanie plastov a gumy
Odborná exkurzia pre slovenských odborníkov do Nemecka 
18. - 22. november 2019, Mníchov, Nemecko

Poplatok za exkurziu je 690 EUR/osobu* (bez DPH) a zahŕňa nasledovné: 
Účastnícky poplatok
 

340 EUR

Ubytovanie v hoteli v jednolôžkovej izbe, 
vrátane raňajok 

zdarma 

Strava 
obedy (PO-PIA)) + večere (PO-ŠTV)

zdarma 

Doprava: letecká/autobusová * 
(bude ešte bližšie špecifikovaná)
odchod 18.11.ráno / príchod 22.11.večer

350 EUR 

h) Doprava v Mníchove (preprava z/na letisko,
presuny na úvodné podujatie a všetky exkurzie)     
Úvodné podujatie (odborné prednášky) 
Exkurzie (návšteva 7 objektov/firiem) 
Tlmočenie (nemčina – slovenčina) 
Sprievod SNOPK počas celej cesty 

zdarma 

* Konečná cena ešte môže byť zmenená podľa aktuálnej cenovej ponuky leteckého resp. autobusového prepravcu.
Prípadná zmena ceny bude účastníkovi vopred komunikovaná.

Účastník odbornej exkurzie si môže zabezpečiť dopravu aj individuálne. Musí sa však včas dopraviť na 
dohodnuté miesto stretnutia. V cene nie je zahrnuté individuálne cestovné poistenie. 

Storno podmienky 

1. Storno podmienky sa vzťahujú na zrušenie účasti zo strany klienta. Účasť je možné zrušiť iba písomnou
formou, emailom.

2. Od 30. septembra 2019 bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny.
3. Od 10. októbra 2019 bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny.
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