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Přihlášku zašlete nejpozději do 5. dubna 2012 na adresu :  
Conference Partners Prague s.r.o., Sokolská 26, 120 00 Praha 2, Tel.:  224 262 108, Fax:  224 261 703 
Email:  epo@conferencepartners.cz .  
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UBYTOVÁNÍ HRADÍ FIRMA 
 

 
Objednávám následující ubytování: 

 
Hotel / Penzion  

Cena 
jednol ůžkového 
pokoje 

Cena 
dvoul ůžkového 
pokoje  

 
Objednávám 

 
Hradím 

Stella *** 1.000 K č 1.500 Kč   

Marion *** 1.920 K č 2.070 Kč   

Alexandria**** 3.780 K č (*) 3.950 Kč   
 

(*) Dvoulůžkový pokoj k použití jako jednolůžkový.  

Ceny ubytování jsou kalkulovány za celý pokoj a 1 noc včetně snídaně a DPH. Nabízené hotely nebo penziony 
se nacházejí přímo v lázních Luhačovice. 
 

Celkovou částku za ubytování uhraďte, prosím, nejpozději do 5.4.2012 bankovním převodem na účet 
Conference Partners Prague s.r.o., číslo účtu: 176 573 822 / 0300 u ČSOB Praha 2, Anglická 20, konstantní 
symbol: 0308, variabilní symbol: 052012. V případě platby kreditní kartou, prosíme, kontaktujte sekretariát akce.  
 

Potvrzení o provedené úhradě (kopii ústřižku složenky nebo výpisu z účtu) přiložte k vyplněné přihlášce a zašlete 
na adresu sekretariátu kursu. Doklady je možné také naskenovat a poslat sekretariátu emailem na adresu: 
epo@conferencepartners.cz. Jakékoliv změny ubytování hlašte, prosím, písemě sekretariátu kursu a ne přímo  
hotelům.   
 

Zrušení ubytování: 
 

Zrušení a změny ubytování lze provést pouze písemně na sekretariátu kurzu. Platba bude vrácena po odečtení 
stornovacího poplatku dle následujících podmínek:  
 

30 – 21 dnů před příjezdem   30% z celkové částky ubytování 
20 – 15 dnů před příjezdem   50% z celkové částky ubytování 
14 – 08 dnů před příjezdem   80% z celkové částky ubytování 
07 –   0 dnů před příjezdem 100% z celkové částky ubytování 
 
Platbu za ubytování  je nutné provést nejpozději do 5. dubna 2012.  Po tomto datu budou neuhrazené rezervace 
vráceny do volného prodeje. Bez platby a podpisu je tato smlouva neplatná a nelze provést rezervaci.  
 
 
 
Datum:                           Podpis objednavatele: 


