Záväzná prihláška na Jarnú konferenciu SPX 2018
21. a 22. jún 2018 - Hotel Družba****, Demänovská Dolina
1)
Meno účastníka

pozícia v spoločnosti

telefón

email

Čislo OP/pasu (**)

dátum narodenia (**)

telefón

email

Čislo OP/pasu (**)

dátum narodenia (**)

telefón

email

Čislo OP/pasu (**)

dátum narodenia (**)

□ Požadujem rezervovať ubytovanie na samostatnej izbe (*) na jednu noc, na dve noci (nehodiace sa prečiarknite)
□ Požadujem rezervovať ubytovanie na spoločnej 2-lôžkovej izbe s:
Adresa bydliska vrát. PSČ (**)
2)
Meno účastníka

pozícia v spoločnosti

□ Požadujem rezervovať ubytovanie na samostatnej izbe (*) na jednu noc, na dve noci (nehodiace sa prečiarknite)
□ Požadujem rezervovať ubytovanie na spoločnej 2-lôžkovej izbe s:
Adresa bydliska vrát. PSČ (**)
3)
Meno účastníka

pozícia v spoločnosti

□ Požadujem rezervovať ubytovanie na samostatnej izbe (*) na jednu noc, na dve noci (nehodiace sa prečiarknite)
□ Požadujem rezervovať ubytovanie na spoločnej 2-lôžkovej izbe s:
Adresa bydliska vrát. PSČ (**)
4)

Meno účastníka
pozícia v spoločnosti
telefón
email
Požadujem rezervovať ubytovanie na samostatnej izbe (*) na jednu noc, na dve noci (nehodiace sa prečiarknite)

□
□ Požadujem rezervovať ubytovanie na spoločnej 2-lôžkovej izbe s:
Adresa bydliska vrát. PSČ (**)

Čislo OP/pasu (**)

dátum narodenia (**)

(*) Vzhľadom k obmedzenej kapacite hotela je možné, že budete ubytovaní v náhradnom ubytovaní.
(**) Vypĺňajte iba v prípade požiadavky na rezerváciu ubytovania.
Názov spoločnosti:
Adresa sídla:
IČO, DIČ a IČ DPH:
Podpisom a zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami akcie, vrátane storna.

Podpis (pečiatka)

1) Spôsob realizácie platby účastníckeho poplatku je prevod na číslo účtu spoločnosti SPX s.r.o.
na základe zálohovej faktúry, ktorú obdržíte po potvrdení Vašej registrácie.
2) Platbu za ubytovanie uhraďte priamo recepcii hotela v dobe konania konferencie (možnosť platby platobnou kartou)
3) Prihlášku vyplňte najneskôr do 10.6.2018 online na stránke: http://www.spx.sk, alebo pošlite naskenovanú
e-mailom na adresu spx@spx.sk, na sekretariát akcie poštou alebo faxom.
Organizátor konferencie Vám potvrdí Vašu registráciu.

Sekretariát akcie:

Kontakt:

SPX, s.r.o
Pri Rajčianke 4B
010 47 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 41 948 477 471
Fax: +421 41 519 2613
E-mail: spx@spx.sk, miroslav.harach@spx.sk
Web: http://www.spx.sk

Organizačné pokyny
1) Účastnícky poplatok:
Účastnícky poplatok na 1 osobu je stanovený nasledovne:
21.-22.6.2018 Jarná konferencia SPX 2018 - 390,- € bez DPH

2) Ubytovanie:
Pre účastníkov konferencie je v hoteli SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA****, Jasná rezervované ubytovanie
od 21. do 22.
júna 2018. Zmluvné ceny za ubytovanie v hoteli SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA sú nasledovné (ceny sú za noc a za izbu):
1-lôžková izba :

86,- €

+ kúpeľný poplatok 1,00 €/deň

2-lôžková izba :

95,- €

+ kúpeľný poplatok 1,00 €/deň

Parkovné za auto na stráženom parkovisku hoteli SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA**** je zahrnuté v cene ubytovania. Pokiaľ nie
ste registrovaný účastník konferencie, Vaša individuálna rezervácia ubytovania v hoteli SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA**** bude
zrušená. V prípade, že počet ubytovaných účastníkov konferencie prekročí kapacitu hotela SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA****,
organizátor konferencie zabezpečí náhradné ubytovanie.
Check-in a check-out v hoteli SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA**** o 10:00 hod.. Možnosť skoršieho príchodu konzultujte s
recepciu hotela.

3) Storno podmienky:
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade zrušenia registrácie bude poplatok vrátený v plnej výške. Registrácia zo strany
účastníka môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr do 3 kalendárnych dní pred konaním konferencie. Stornovací poplatok je
20% z ceny vložného. Pri zrušení menej ako 3 kalendárnych dní pred konferenciou sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka
sa môže zúčastniť náhradník.

4) Spôsob úhrady účastníckeho poplatku:
Platbu za účasť na konferencii prosím poukážte na účet SPX, s.r.o najneskôr do dátumu uvedenom na zálohovej faktúre. Vstup na
konferenciu bude umožnený len registrovaným účastníkom, ktorí budú mať uhradenú zálohovú faktúru.
Číslo účtu SPX, s.r.o. vo VÚB, a.s. Žilina : 1926488251/0200
Variabilný symbol bude uvedený na zálohovej faktúre.

SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK5302000000001926488251

Do správy pre príjemcu uveďte názov Vašej spoločnosti.

5) Miesto konania konferencie:

hoteli SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA****
druzba@pilgrimtours.sk
00421-44-5591555, fax: +421 44 5591556

http://www.druzbahotel.sk/sk/
GPS súradnice: 48.966658,19.585012

Smer od Košíc:
1. Prejdete okolo Popradu po diaľnici smer Štrba, Važec, Východná, Liptovský Mikuláš
2. Na kruhovej križovatke na diaľnici na úrovni Liptovského Mikuláša odbočíte smer do Demänovskej doliny
3. Pokračujete v ceste ďalej do doliny. Na ceste za Demänovskou jaskyňou prídete na na rozcestie
4. Dáte sa doprava a pokačujete v ceste hlbšie do doliny cca 1,5-2 km.
5. Pridete na rozhranie pred Hotelom Odstredok. Tu sa dáte doľava a cca po 100 metroch odbočíte doprava
6. Po cca 400-500 m budete mať po pravej strane Ski & Wellness hotel Družba
Ak by ste na razcestí za Demänovskou jaskyňou odbočili doľava, tak pokračujte až pred Hotel Ski Záhradky
tam zabočte doprava a pokračujte cca 1 km, potom odbočte doľava a pokračujte cca 400-500 m p
na ľavej strane by mal byť Ski & Wellness hotel Družba

Smer od Ružomberka :

1. Za Ružomberkom sa napojíte na diaľnicu
2. Na úrovni Liptovského Mikuláša na kruhovej križovatke odbočíte smer Demänovská dolina
3. Pokračujete v ceste ďalej do doliny. Na ceste za Demänovskou jaskyňou prídete na na rozcestie
4. Dáte sa doprava a pokačujete v ceste hlbšie do doliny cca 1,5-2 km.
5. Pridete na rozhranie pred Hotelom Odstredok. Tu sa dáte doľava a cca po 100 metroch odbočíte doprava
6. Po cca 400-500 m budete mať po ľavej strane Ski & Wellness hotel Družba
Ak by ste na razcestí za Demänovskou jaskyňou odbočili doľava, tak pokračujte až pred Hotel Ski Záhradky
tam zabočte doprava a pokračujte cca 1 km, potom odbočte doľava a pokračujte cca 400-500 m
na ľavej strane by mal byť Ski & Wellness hotel Družba

