Účastník, účastnice – jméno, příjmení, titul: ……………………………..……………………………
Rok narození: …………… Pracovní pozice: ……….…………………………………
Telefon: …………………… Fax: ……………..… E-mail: …………………
Běh vzdělávacího programu:

2021

Název a adresa vysílající organizace (objednatel): ………………………………………..
IČO: …………………… DIČ: ………………………………..
Bankovní spojení: …………………………………..………
Objednává – jméno, příjmení, titul: ……………………………………………………………
Telefon: ………………………………….…Fax: ……………………

(V případě, že objednává přímo účastník,

E mail: …………………………………………………………………

nevyplňujte).

Žádáme o zajištění ubytování

ANO / NE

Potvrzujeme, že po obdržení faktury uhradíme podle smluvních podmínek účastnický
poplatek – cenu za účast ve vzdělávacím programu.
Smluvní podmínky:
1. Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku dodavatele PROFI-MEN, s.r.o. a závazně objednává
zařazení účastníka do výše uvedeného vzdělávacího programu ( obsah a skladba témat - viz druhý list).
2. Cena vzdělávacího programu ve výši 25.000 Kč + DPH je smluvní. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s
účastí na programu - studijní materiály, organizační zabezpečení, občerstvení).
3. Ubytování a stravování není zahrnuto v ceně. Na základě projeveného zájmu je možno ubytování zajistit
proti úhradě na místě.
4. Stornovací poplatky: při odhlášení účastníka nebo zrušení účasti ve lhůtě kratší než 10 dnů před
zahájením vzdělávacího programu se uhrazená cena nevrací.
5. Objednatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka.
6. Absolventi získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu vydané dodavatelem PROFI-MEN, s.r.o.
Prohlášení účastníka:
Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a s jejich
zařazením do databáze společnosti PROFI-MEN, s.r.o. na dobu neurčitou za předpokladu, že jde pouze o
údaje nezbytně nutné k tomu, aby mi společnost PROFI-MEN, s.r.o. poskytovala informace
o své nabídce a pro případnou navazující komunikaci. Údaje k mé osobě nesmí být poskytovány třetím osobám
ani využívány k jiným účelům. Osobní údaje jsou vyžadovány pouze za účelem vyhotovení osvědčení o
absolvování vzdělávacího programu.
Souhlasím s využíváním mých elektronických i jiných kontaktů společností PROFI-MEN, s.r.o., pro zasílání či
poskytování informací o aktuálních nabídkách a akcích této společnosti.

V …………………………………… dne …………….. 2021

…………………………………………
podpis účastníka

……………………………….....................
Datum a podpis oprávněného zástupce

………………………….....................
Razítko přihlašované organizace

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ:
Školící prostory PROFI-MEN, s.r.o.- Jižní 870, Hradec Králové, Slezské předměstí.
Prezenční část bude probíhat v Hradci Králové denně v době od 9,00 - 16,00 hodin.
PROPOZICE:
Účastníci obdrží v prvním dnu: Pořadač na studijní materiály, přihlášení do e-learningu,
podrobné informace o průběhu celého vzdělávacího programu a konání státní zkoušky
v posledním dvoudnu programu.
Po dohodě s účastníky volíme – šest vyučovacích hodin á 60 minut nebo čtyři bloky á
90minut.
Na oběd je plánováno cca 45 - 60 minut - oběd je na první termín zajištěn v restauraci s
tím, že si vyberete jídlo do první přestávky a bude Vám objednáno.
Oběd a nápoje k obědu nejsou v ceně vzdělávacího programu.
Občerstvení - káva, minerálka, zákusek/chlebíček, ovoce bude zajištěno na školící
místnosti a je v ceně vzdělávacího programu.
Upřesnění místa konání:
Hradec Králové, Jižní 870, 5 patro, místnost č. 515 - budova HSC - sousedí s budovou
OSSZ. Slezské předměstí. Další orientační bod - Hotel Alessandria.
http://www.mapy.cz/zakladni?x=15.8525326&y=50.2135917&z=15&l=1&source=firm&i
d=347441&q=PROFI-MEN
Nejlepší příjezd do ulice Jižní je od křižovatky (u Eurocentra Orlice) na ulici Víta
Nejedlého - výpadovka na Ostravu (Třebechovice pod Orebem) nebo je možno přijet od
křižovatky u Lídlu nebo od ulice Pospíšilova. Parkování je možné na větším parkovišti v
ulici Jižní (někdy nutno ráno počkat cca 5-10´) nebo v přilehlých ulicích.
Z terminálu HD můžete použít linky MHD č. 6 - trolejbus a 25 - autobus (zastávky
Alessandria a Poliklinika2)
Z Hlavního nádraží můžete použít linky MHD č. 12 a 25 - autobus (zastávky
Alessandria
a Poliklinika2)
Další spojení najdete na
http://www.dpmhk.cz/cs/jizdni-rady-mhd-hradec-kralove-spojeni
GPS souřadnice pro navigaci:
50.2149333N, 15.8516867E
N 50°12.89600', E 15°51.10120'
50°12'53.760"N, 15°51'6.072"E
Připravte si s sebou prosím vlastní očekávání - co by Vás z témat nejvíce zajímalo.

