
INCOB ZO
O

Konferencia sa koná: Hotel pod Zámkom ****
Hurbanovo námestie 2
972 01 Bojnice

Možnosti prihlásenia sa na konferenciu (prosím vyberte jednu):
Emailom na: 
Faxom:
Poštou:

konferencia.seminar@boz.sk  
046/542 45 13
BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

bankové spojenie :
číslo účtu : 4520001806/3100
variabilný symbol :  
IBAN : SK2231000000004520001806
SWIFT : LUBASKBX
doplňujúci údaj : meno/názov spoločnosti

0518

účasť na konferencii, seminári, výstave, tlmočenie,
darčeková taška s propagačnými materiálmi a podklady na
prednášky, zborník, raut, stravovanie (obed, večera), občerstvenie

Účastnícky poplatok sa hradí na účet:

Po prijatí účastníckeho poplatku Vám zašleme daňový doklad / faktúru.

Poplatok zahŕňa:

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať do 30.04.2018.

Po prijatí prihlášky a úhrady účastníckeho poplatku odošleme emailom potvrdenie
o registrácii prihlášky. V prípade zaplatenia a neúčasti sa poplatok nevracia.

Kontaktná osoba: Iveta Krausková
tel.: +421 46 5424 513
mobil: +421 918 898 620
email: iveta.krauskova@boz.sk

V prípade neúčasti nebude účastnícky poplatok vrátený, nakoľko je možnosť poslať
náhradu.

Poplatok nezahŕňa: ubytovanie (účastník si rezervuje sám z ponúknutých hotelov)
cestovné náklady

Ubytovanie – info:

tel: +421465185100
email: recepcia@hotelpodzamkom.sk

www.1113.sk

 

ĎALŠIE MOŽNOSTI UBYTOVANIA
 

Hotel Belassi Bojnice
tel. +421 46 540 3253
email: recepcia@hotelbelassi.sk

www.hotelbelassi.sk

Hotel Lipa Bojnice
tel. +421 46 543 03
email: recepcia@hotel-lipa-bojnice.sk

www.hotel-lipa-bojnice.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

www.lncoboz.sk

www.zapsr.sk

H
o

te
l p

o
d

 Z
á

m
ko

m

www.spolocnavizia.sk

16
. -

 1
8.

 m
áj

 2
01

8

Účastnícky poplatok
Cena za 1 osobu bez DPH      Cena za 1 osobu s DPH
165,- €                                198,- €

od 1.1. 2018 - 28.2.2018 ZĽAVA 10% pri úhrade do 28.2.2018
Od 1.3.2018 ZĽAVA 10% pre členov: Spoločná vízia, Slovenská obchodná 
a priemyselná komora, Zväz automobilového priemyslu, 
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Prima banka Slovensko, a.s.  

Hotel pod Zámkom

08  

Možné v mieste konania konferencie. Počas konferencie je 
kapacita ubytovania v Hoteli pod Zámkom obmedzená, je 
vhodné si ubytovanie zarezervovať čo najskôr. Pri rezervácii 
hotela prosím uveďte heslo INCOBOZ 2018.
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PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA KONFERENCIE

Meno, priezvisko, titul
Spoločnosť / názov
Sídlo spol. / adresa
IČO DIČ IČ DPH
tel
fax
email

Konferencia je organizovaná občianskym združením Spoločná vízia a ZAP SR
Uskutoční sa 16. - 18. mája 2018 v Hoteli pod Zámkom ****, Hurbanovo námestie 2, 972 01 Bojnice

...................................................
 Podpis účastníka

...................................................
 Podpis a pečiatka zamestnávateľa

v ................................................ dňa ............................................

bankové spojenie : 
číslo účtu : 4520001806/3100
variabilný symbol : 
IBAN : SK2231000000004520001806
SWIFT : LUBASKBX
doplňujúci údaj : meno/názov spoločnosti

Účastnícky poplatok sa hradí na účet: Účastnícky poplatok
Cena za 1 osobu bez DPH      Cena za 1 osobu s DPH
165,- €                                198,- €

Kontaktná osoba: Iveta Krausková
tel.: +421 46 5424 513
mobil: +421 918 898 620
email: iveta.krauskova@boz.sk

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať do 30.4.2018.
Emailom na: 
Faxom:
Poštou:

konferencia.seminar@boz.sk  
046/542 45 13
BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Po prijatí Prihlášky a úhrady účastníckeho poplatku odošleme emailom potvrdenie o registrácii prihlášky.

Pre zabezpečenie stravy, prosíme, informatívne označte pomocou "x" účasť na stravovaní, ktoré je v cene 
vloženého a taktiež prosíme o vyznačenie jednej sprievodnej akcie, na ktorej máte záujem sa zúčastniť 
(degustácia alebo prehliadka zámku):

16.5. raut
Degustácia

17.5.
obed
večera

Prehliadka zámku
18.5. občerstvenie

V prípade účasti sprievodnej osoby sa prosím 
informujte individuálne.

Od 1.1.2018 - 28.2.2018 ZĽAVA 10% pri úhrade do 28.2.2018
Od 1.3.2018 ZĽAVA 10% pre členov: Spoločná vízia, Slovenská obchodná 
a priemyselná komora, Zväz automobilového priemyslu, 
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

INCOB ZO
O

www.lncoboz.sk

www.zapsr.sk

www.spolocnavizia.sk

0518

Svojím podpisom dávam súhlas spoločnosti Spoločná vízia o.z. so spracovaním mojich osobných údajov, pre účely evidencie 
mojej účasti na konferencii Incoboz 2018 v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prima banka Slovensko, a.s.


