11. bienálna konferencia AČE SR Odpadové vody 2020
a 29. konferencia Kaly a odpady 2020
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 14.-16.10.2020
Doprava: Individuálna. Hotel Patria sa nachádza v blízkosti Štrbského plesa. Je k nemu
pravidelné spojenie zo železničných staníc Štrba a Poprad. Zastávka električky –
„Štrbské Pleso“. Parkovanie áut na vonkajšom parkovisku hotela je pre ubytovaných
zadarmo, v garáži za poplatok 10,- €/deň. Parkovné pre neubytovaných je 10,- €/deň.
Konferenčný poplatok: 210,- € na osobu, pre členov AČE SR a CzWA 180,- €, pre
študentov VŠ a PGŠ 135,- €, pre študentov VŠ a PGŠ, ktorí sú členmi AČE SR a CzWA
120,- €. Tento poplatok zahrňuje náklady na:
 organizáciu
 prenájom konferenčných miestností
 občerstvenie
Konferenčné zborníky budú v elektronickej forme na USB kľúči. Objednávajú a hradia
sa zvlášť a ich cena je nasledovná:
 zborník konferencie Odpadové vody 2020 – 35,- €
 zborník konferencie Kaly a odpady 2020 – 25,- €
Ubytovanie: Ubytovanie počas konferencie je zabezpečené priamo v hoteli Patria, v 2posteľových izbách so štandardným vybavením. Cena za ubytovanie s raňajkami pre
všetkých účastníkov konferencie je 58,- €/noc. Vzhľadom na kapacitu hotela nie je
možné samostatné ubytovanie účastníkov. Pri požiadavke samostatného ubytovania
odporúčame využiť kapacity okolitých ubytovacích zariadení. Ak epidemiologická
situácia bude vyžadovať samostatné ubytovanie, cena takéhoto ubytovania bude 78,€/noc. Rozdiel v cene ubytovania uhradí účastník pri registrácii. Žiadame účastníkov,
aby vopred neuhrádzali cenu za samostatné ubytovanie. V prípade potreby samostatného
ubytovania bude o jeho rezervácii rozhodovať čas podania prihlášky a autorstvo
príspevkov. V tomto nepriaznivom scenári nám pomôže len Vaša aktivita v zabezpečení
si ubytovania v okolitých zariadeniach.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTI
11. bienálna konferencia AČE SR Odpadové vody 2020
a 29. konferencia Kaly a odpady 2020
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 14.-16.10.2020
Priezvisko, meno, titul:
Vysielajúca organizácia (názov, IČO, DIČ):
Adresa:
Záväzná objednávka stravy a ubytovania:
nocľah (áno / nie) strava (nehodiace sa škrtnite)
Deň
utorok 13. októbra 2020
streda 14. októbra 2020
O
V
štvrtok 15. októbra 2020
O
V
piatok 16. októbra 2020
O
vegetariánska strava áno/nie
Želám si byť ubytovaný, pokiaľ to bude možné, s:
Záväzná objednávka zborníkov:
Zborník konferencie
Zborník konferencie
Odpadové vody 2020 (áno / nie)
Kaly a odpady 2020 (áno / nie)
Záväzná objednávka prezentácie firmy:
Distribúcia materiálov
Stránka v zborníku
Panel / Stolík
(áno / nie)
(áno / nie)
(áno /nie)

Cena za stravovanie: obed 16,- €, večera 16,- €
Prezentácia firiem:
Firmy môžu prezentovať svoju činnosť nasledovnou formou:
 distribúcia firemných materiálov spolu s materiálmi konferencie
– 120,- €
 prezentačná stránka v elektronickom zborníku konferencie
– 100,- €
 inštalácia vlastného prezentačného panelu v konferenčných priestoroch (k dispozícii
bude stôl, dve stoličky a panel)
– 370,- €
V cene za prezentáciu nie je zahrnutý konferenčný poplatok za firemného účastníka, ani
cena zborníka. Korporatívni členovia AČE SR a CzWA majú pri firemnej prezentácii
zľavu 25 %. Inú formu prezentácie firmy je možné dohodnúť s organizačným výborom
konferencie.

Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov pre účely konferencie. Svojim podpisom pri registrácii
účastníkov potvrdíte, že neprichádzate z prostredia zasiahnutého korona vírusom.

podpis účastníka

pečiatka a podpis zástupcu
vysielajúcej organizácie

Záväznú prihlášku zašlite do 25. septembra 2020 v elektronickej forme na emailovú adresu: marta.onderova@stuba.sk.

AVÍZO O PLATBE

AVÍZO O PLATBE

11. bienálna konferencia AČE SR Odpadové vody 2020
a 29. konferencia Kaly a odpady 2020
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 14.-16.10.2020
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Zaplatené dňa:

Zaplatené dňa:

Organizácia:

Organizácia:

Úhrada za účastníka(ov):

Úhrada za účastníka(ov):

hradené z účtu

IBAN

Vložné

v prospech účtu
Tatra Banka, Nám. M. Benku 8,
811 07 Bratislava
názov účtu: Asociácia čistiarenských
expertov SR
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
IBAN SK98 1100 0000 0026 2154 5184
Zborník(y)

Rozpis
Ubytovanie

var. symbol

Stravné

suma

141620

Prezentácia firmy

Žiadame o kompletné vyplnenie avíza o platbe a jeho zaslanie spolu s prihláškou na
adresu sekretariátu konferencie. V príkaze k úhrade uveďte v správe pre
prijímateľa mená účastníkov, za ktorých bola úhrada uskutočnená. Urýchli to
identifikáciu vašich platieb.
Usporiadateľská organizácia (AČE SR, Radlinského 9, 811 07 Bratislava 1) nie je
platcom DPH! IČO organizácie: 31796362

V.........................................

dňa:.....................................

.............................................
pečiatka a podpis zástupcu
vysielajúcej organizácie
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V.........................................

dňa:.....................................

.............................................
pečiatka a podpis zástupcu
vysielajúcej organizácie

