PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
na Medzinárodnú konferenciu

PODNIKANIE –
USPECH
´

8. 10. 2013

BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

S podporou:
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Мinisterstvа financií Slovenskej republiky
Organizátor:

Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva

1.

Všeobecné informácie

Termín konania: 8. októbra 2013
Miesto konania: Aircraft building, Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava SR
Registrácia účastníkov a médií: 8. októbra 2013, od 8.00 do 9.00 hod.
2.

S podporou

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstva financií Slovenskej republiky
3.

Organizátor

Názov organizácie: OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva
Sídlo: Ivanská cesta, 30/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42265398, DIČ: 2023623734
Telefón: + 42 1 904289016, +42 1 911198681, E-mail: ozssrp.sk@gmail.com, web: www.ssrp.sk
Banka: Sberbank Slovensko a.s., Číslo účtu: 4001206009/3100, IBAN: SK7231000000004001206009, SWIFT: LUBASKBX
4.

Údaje o účastníkovi/spoločnosti

Názov spoločnosti:

Meno, priezvisko, titul:

Pracovná pozícia:

Adresa / Sídlo spoločnosti:

IČO:

Telefón:

DIČ:

IČO DPH:

E-mail:

Web:

Banka:

Číslo účtu:

Kontaktná osoba:

Balík vybraný účastníkom:

Skupina vybraná
účastníkom:

Vyplní účastník

Vyplní organizátor

5.

Meno, priezvisko:

Prijaté dňa:

Dátum:

Úhrada prijatá dňa:

Podpis:

Podpis:

Zároveň týmto prehlasujem, že súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií, uvedených v tomto prihlasovacom formulári, výlučne pre potreby Medzinárodnej konferencie a občianskeho združenia Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva.

6.

Prihlasovací poplatok (SSRP nie je plátcom DPH)
Pri prihlásení
do 10. septembra 2013

Pri prihlásení
do 20. septembra 2013

250,00 €

300,00 €

Individuálny účastník
50,00 €
Zástupca spoločnosti
do 300 zamestnancov
70,00 €
Zástupca spoločnosti
od 300 zamestnancov –
100,00 €

Individuálny účastník
60,00 €
Zástupca spoločnosti
do 300 zamestnancov
80,00 €
Zástupca spoločnosti
od 300 zamestnancov
120,00 €

___

___

80,00€

90,00 €

320,00 €

350,00 €

Balík „VIP“
Poplatok zahŕňa:

Akreditácia VIP-účastníka s právom zúčastniť sa na všetkých podujatiach v rámci konferencie

Účasť v burze obchodných kontaktov

Rezervovanie VIP miesta v sále

Umiestnenie loga a názvu spoločnosti v propagačných materiáloch
konferencie

Informačné materiály (program, propagačné materiály, atď.)

Občerstvenie počas konferencie

Účasť na recepcii
Balík „Standard“
Poplatok zahŕňa:

Akreditáciu účastníka s právom zúčastniť sa na jednotlivých
podujatiach v rámci konferencie

Umiestnenie loga a názvu spoločnosti v propagačných materiáloch
konferencie

Informačné materiály (program, propagačné materiály, atď.)

Občerstvenie počas konferencie

Balík „Prednášajúci, moderátor“
Poplatok zahŕňa:

Akreditácia 1 prednášajúceho/moderátora na konferencii s právom
zúčastniť sa na všetkých podujatiach v rámci konferencie

Umiestnenie informácií o prednášajúcom/ moderátorovi
v propagačných materiáloch konferencie

Informačné materiály (program, propagačné materiály, atď.)

Občerstvenie počas konferencie a obed v rámci konferencie

Účasť na recepcii

Balík „Štátna a verejná správa, samospráva“
Poplatok zahŕňa:

Akreditácia 1 zástupcu štátnej, verejnej a samosprávnej organizácie
s právom zúčastniť sa na všetkých podujatiach v rámci konferencie

Umiestnenie loga a názvu organizácie v propagačných materiáloch
konferencie

Informačné materiály (program, propagačné materiály, atď.)

Občerstvenie počas konferencie

Balík: „Prezentácia“
Poplatok zahŕňa:

Akreditácia jedného účastníka kategórie „VIP“ s právom zúčastniť sa
na všetkých podujatiach konferencie a poskytnutie všetkých informačných materiálov konferencie. Akreditácia dvoch účastníkov kategórie
„Štandard“.

Umiestnenie loga a názvu spoločnosti v propagačných a informačných materiáloch konferencie. Umiestnenie informácií o účastníkovi
na webových stránkach konferencie.

Zaistenie výstavno-prezentačného stánku.

Možnosť vystúpiť s prezentáciou v rámci konferencie

Účasť na burze obchodných kontaktov

Občerstvenie počas konferencie

Balík „Médiá“
Poplatok zahŕňa:

Akreditácia zástupcov médií s právom zúčastniť sa na všetkých podujatiach
konferencie

Umiestnenie loga a názvu spoločnosti v propagačných materiáloch konferencie

Informačné materiály (program, propagačné materiály, atď.)

Občerstvenie počas konferencie a obed v rámci konferencie

7.

____

____

Podmienky účasti

 Záväzne vypísať a podpísať prihlasovací formulár do 20. septembra 2013 a zaslať ho na adresu občianskeho združenia Spoločnosť
slovensko-ruského priateľstva, Ivanská cesta, 30/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42265398, DIČ: 2023623734 alebo
na e-mail ozssrp.sk@gmail.com.
 Uhradiť prihlasovací poplatok na číslo účtu, Sberbank Slovensko a. s., č. účtu 4001206009/3100,
IBAN: SK7231000000004001206009, SWIFT: LUBASKBX
 Členovia OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva majú nárok na zľavu z prihlasovacieho poplatku 25%
8.

Všeobecné predpisy

 Správa – do 15 minút.
 Príhovor – do 10 minút.
 Požiadavky na materiály účastníkov konferencie.
 Materiál treba predložiť v elektronickej podobe do 15. septembra 2013. Poslané materiály sú nevratné späť.
 Vyžadovaný formát А4, 5-8 strán. Vyžadovaný textový editor – Windows (Word)95|97|2000|2003|XP. Písmo – Time New Roman, 14.
Riadkovanie – 2 см (jednoduché riadkovanie, zarovnanie na šírku, bez delenia). Jazyk textu – slovenský alebo ruský.
 Materiál je tlačený a publikovaný bez korektúr (vo forme v akej ho účastník zaslal).
 Organizačný výbor konferencie si vyhradzuje právo výberu materiálov k publikovaniu.
 Materiál treba zaslať na email: ozssrp.sk@gmail.com . Kontaktná osoba: Veronika Vasiliev Tel: +421 911198681
 Pre prípravu a publikovanie obchodných informácií v „Burze obchodných kontaktov“ je potrebné do 15.09.2013 poslať na e-mail:
ozssrp.sk@gmail.com kontaktné informácie o organizácií/firme, oblasť a profil spolupráce.
 Parkovanie účastníkov konferencie je zabezpečené v podzemnej garáži v priestoroch športového komplexu SportHouse, Ivánska
cesta 30/D, 821 04 Bratislava, Slovakia na mínus druhom podlaží (bezplatne).
 Ubytovanie zahraničných účastníkov konferencie poskytuje hotel „SÚZA“, Drotárska cesta 46, 81104 Bratislava, SR. Cena jednolôžkovej izby je 28,- € a cena dvojlôžkovej izby je 45,- €. Cena za raňajky je 3,50 €.
 Prevoz účastníkov konferencie z hotela na miesto konania konferencie je zabezpečený autobusom (bezplatne). Odchod autobusu
z hotela je naplánovaný o 7:30 hod. Prevoz účastníkov z konferencie do hotela (po skončení konferencie) je taktiež zabezpečený
autobusom.
 Obed pre účastníkov konferencie je zabezpečený v reštaurácii Steward v priestoroch „Aircraft building“ od 14:30 do 16:00.
9.

Platobné a storno podmienky

 Účastník je prihlásený na konferenciu až po pripísaní prihlasovacieho poplatku na účet organizátora.
 Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 10 pracovných dní od podania prihlasovacieho formulára, na účet organizátora Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva, Banka: Sberbank Slovensko a.s., Číslo účtu: 4001206009/3100,
IBAN: SK7231000000004001206009, SWIFT: LUBASKBX.
 Na bankový príkaz k úhrade (príp. vklad) treba uviesť do poznámky meno jednotlivca/spoločnosti, pre organizácie ako variabilný
symbol treba uviesť IČO.
 Faktúru o zaplatení prihlasovacieho poplatku obdržia účastníci pri registrácii, na požiadanie je možné zaslať poštou, e-mailom.
 Pri odhlásení z konferencie 10 pracovných dní pred dňom konania je storno poplatok 50 % z ceny prihlasovacieho poplatku.
 Pri odhlásení z konferencie 3 a menej pracovných dní pred dňom konania je storno poplatok v plnej výške registračného poplatku.
 Storno poplatky sú splatné ihneď. Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva má právo odpočítať storno poplatky zo zaplatenej ceny.
 Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.
 О zámene účastníka je potrebné informovať organizátora písomne a to najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom konania konferencie.
10.

Všeobecné podmienky

 Účastník svojim podpisom potvrdzuje účasť na konferencii a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnostné predpisy (požiar, ochrana zdravia,
atď.) platné na území konania sa konferencie.
 Účastník svojim podpisom potvrdzuje zaplatenie prihlasovacieho poplatku na konferenciu v súlade s týmto prihlasovacím formulárom a berie na vedomie, že usporiadateľ hradí náklady na organizovanie a usporiadanie konferencie.
 Účastník nemá právo jednostranne meniť ceny služieb a podmienky uvedené v prihlasovacom formulári.
 Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, škody a náklady účastníka, ktoré vzniknú v súlade so zmenou alebo zrušením konferencie za okolností, za ktoré usporiadateľ nenesie zodpovednosť.
 Prihlasovací formulár nadobúda platnosť dňom jeho podpisu.
 Vzťah zmluvných strán sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

