ORGANIZAČNÍ INFORMACE
PŘIHLÁŠKY:
➢ Přihlašování je možné nejpozději do 17. 9. 2020. Z organizačních důvodů nelze tento
termín prodloužit!
➢ Preferujeme elektronické vyplnění přihlášky. Přihlašovací formulář naleznete zde na webu,
jeho vyplňování věnujte pozornost. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením
jejího přijetí přihlášky a pokyny k platbě. Pokud Vám e-mail nepřijde, pravděpodobně jste
chybně vyplnili svou e-mailovou adresu, nebo potvrzující mail spadl do spamů, proto
neodesílejte přihlášku opakovaně, ale kontaktujte nás na info@urbanismus.cz a my Vám
sdělíme, zda je Vaše přihláška zaregistrována.
POŘADATEL:
➢ Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
IČ: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH
ÚČASTNICKÝ POPLATEK činí:
➢ pro nečleny AUÚP ČR 1 890 Kč
➢ pro členy AUÚP ČR 1 290 Kč
➢ pro studenty prezenčního studia 350 Kč
➢ Vyzvaní přednášející poplatek nehradí, je však nutné, aby také provedli registraci formou
elektronické přihlášky.
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference.
Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je možné za sebe vyslat náhradníka.
➢ Platbu poukažte na účet AUÚP ČR: Česká spořitelna Praha 1, č.ú. 1922930399/0800;
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: při přihlášení na webu bude automaticky vygenerován a bude Vám zaslán
v potvrzovacím e-mailu; používejte výhradně tento var. symbol, abychom mohli platbu
bezpečně identifikovat.
➢ Poplatek uhraďte nejpozději do jednoho týdne od přihlášení na webu!
ORGANIZAČNÍ INFORMACE LZE POUŽÍT PRO POTŘEBY ÚČETNICTVÍ k průkaznosti
účetního záznamu, protože obsahují všechny potřebné informace o pořadateli konference.
➢ Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, nemůžeme vystavovat daňové doklady.
➢ Pokud potřebujete vystavit fakturu nebo potvrzení o přijetí platby, kontaktujte nás:
info@urbanismus.cz
DALŠÍ INFORMACE:
➢ V případě vyčerpání kapacity sálu budete obratem vyrozuměni a platba Vám bude vrácena.
Zřetel bude přitom brán na pořadí došlých přihlášek a plateb.
➢ Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami.
➢ Případné další informace o konferenci podá: Zuzana Hrochová, tajemnice AUÚP
mobil: 604 507 398, e-mail: info@urbanismus.cz

