
Scan vyplněné závazné přihlášky zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu spolu s firemním profilem. 

Firemní profil zašlete ve formátu MS Word.  

 

Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Zahraniční odbor  
 

*nehodící se škrtněte                               e-mail: alena.mastantuono@cebre.cz 

 

 

 
Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A 

na podnikatelskou misi do Belgie v termínu 9. – 10. 10. 2018 

 

Objednatel /firma: ………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………… 

Sídlo (vč. PSČ): …………………………………………………………………………………………………….………………………………………..………………….. 

Kontaktní osoba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Telefon: ……………………………………………..…………………  E-mail: …………………………………………………………..…………….. 

www stránky: …………………………………………….….. IČO: ………………………………………… DIČ: ……………………………………..…………….. 

Požaduji zajištění víz*: ANO - NE 

 

Účastnický poplatek na misi ve výši 295,- EUR uhraďte na účet HK ČR na základě zálohové faktury 201579178/0600 vedený 

u GE Money Bank. 

Pro členy HK ČR platí sleva ve výši 10 %. 
 

Účastnický poplatek zahrnuje: Zpáteční letenku Praha - Brusel, 1x ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, pronájmy jednacích 

prostor, podíl na cateringu, organizační náklady spojené s přípravou mise. 

HK ČR nezajišťuje pojištění!  

Níže podepsaný potvrzuje, že přihlašovaná společnost není ve sporu se státem, nemá vůči státu nevyrovnané závazky a jí vysílaný účastník 

mise není trestně stíhán. Nedílnou součást této přihlášky tvoří Všeobecné obchodní podmínky HK ČR pro poskytování služeb v souvislosti 

s pořádáním podnikatelských misí do zahraničí. Objednatel prohlašuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. 

www.komora.cz/zahranicni-aktivity/vop/ 

Zároveň objednatel prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů. 

www.komora.cz/zahranicni-aktivity/zahranicni-aktivity-zprac-os-ud/ 

Účast na programu je povinná. 

V případě, že počet zájemců bude převyšovat počet míst, které budeme mít k dispozici, vyhrazujeme si právo omezit účast na jednu osobu 

za firmu. 

 

V _______________ Dne ____________                                

razítko a podpis zákonného zástupce firmy 

Příjmení a jméno účastníka mise: ............................................................................................ .............................................................. 

Trvalé bydliště: ................................................................................................................................................................ ......................... 

Telefon: .......................................................................................  Mobil. tel.: ............................................................................... 

 

E-mail: ................................................................... Státní občanství: ................................ Datum narození: ....................................... 

Číslo OP: ................................................ Datum vydání: ............................................. Platnost do: ...................................................... 

http://www.komora.cz/zahranicni-aktivity/vop/
http://www.komora.cz/zahranicni-aktivity/zahranicni-aktivity-zprac-os-ud/

