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plné jméno vč. titulů 

fakturační adresa
Uveďte, zda faktura má být 
vystavena na Vás nebo na instituci 
(po vystavení nelze údaj měnit). 
Vždy uveďte fakturační údaje, 
jaké mají být na faktuře.

 

telefon  
(nejlépe pracovní mobil)  

e-mail 

 
 

Konferenční poplatek: 500,– Kč. Při úhradě poplatku složenkou laskavě přiložte k závazné přihlášce  
kopii útržku o platbě. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zašlete na adresu: konference-npu-sc@seznam.cz 
Na základě Vaší platby bude vystavený daňový doklad, který Vám bude elektronicky zaslán na Vámi 
zvolený email. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

Potvrzení o úhradě konferenčního poplatku:  

Potvrzujeme, že jsme dne …......…..…...... uhradili poplatek ve výši …………......…....… Kč   

z účtu číslo ……………………………………………………………… na účet 210008-60039011/0710. 

Jako variabilní symbol platby laskavě uveďte své telefonní číslo (nejlépe mobilní), do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno.
Kontaktní email pro zaslání vyúčtovací faktury: …………......…....…  

Potvrzení příkazce:   

razítko, podpis 

podpis



 

Přihláška příspěvku na konferenci 

 
 

 

Autor (+ event. spoluautor):  

Název příspěvku
     a anotace

 

Příspěvek  Příspěvek a poster  Jen poster  

Přednášející neplatí konferenční poplatek.
K dispozici bude dataprojektor a notebook. Přihlášku referátu / posteru s krátkou anotací vystihující  
podstatu příspěvku je třeba zaslat nejpozději do 30. června 2017 na email: konference-npu-sc@seznam.cz 
Bez anotace bohužel nebude referát přijat. V případě velkého počtu referátů vyberou organizátoři některé 
příspěvky pouze k panelové prezentaci.

Případné dotazy:
Šárka Krabcová: 274 008 154 (k placení a fakturaci)
PhDr. Olga Klapetková, 274 008 283 (k přednáškám a náplni konference) 
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