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Kariérní den Přírodovědecké fakulty UK
závazná objednávka

Místo konání: Budova Albertov 6, chodba v prostorech tří nadzemních podlaží,
Mineralogická posluchárna - prezentace
Čas konání: 1. 3. 2017, 10.00 – 16.00
Termín pro podání přihlášek: 12. 2. 2017 (včetně)
Cena za účast (je možné využít všechny typy prezentací): 10 000 Kč + DPH
Propagační materiály firmy, počítač a obsluhující personál stánků zařizuje partner.

Informace o společnosti:
Název společnosti
Obor působení
Fakturační adresa společnosti
Dodací adresa společnosti
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba (jméno, příjmení,
titul)
E-mailový kontakt
Telefonický kontakt

Požadovaná prezentace

Hodící se zaškrtněte křížkem,
případně doplňte hodnotu

Prezentace formou přednášky (20
minut)
Stánková prezentace
Mám vlastní stánek
Jeho rozměry na šířku
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Mám prezentační stěnu
Její rozměry (šířka x výška)
Vyžaduji připravení stánku (stůl, 2
židle, elektrická přípojka, připojení
k internetu)
Vyžaduji stojan pro vyvěšení posteru
Vyžaduji prezentaci formou umístění
na velkoplošnou obrazovku

V …………………………….

dne………………………….

razítko a podpis zástupce společnosti

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221 951 954
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Doplňující informace:













Závaznou přihlášku vybavenou všemi náležitými informacemi (str. 1 a 2 tohoto
dokumentu) zašlete do 12.2. 2017 na poštovní adresu či elektronickou adresu,
uvedenou níže.
Speciální cena („early bird“): Při podání závazné přihlášky do 4. 12. 2017 je
účtována speciální („early bird“) cena - mínus 20 % + DPH (tj. 8 000 + DPH)
Po podání přihlášky je možné objednávku stornovat. K datu 12.2. 2017 se při
stornování účtuje 50 % z celkové ceny (včetně DPH), při stornování po 12.2. 2017
je účtováno 100 % ceny.
Podklady pro prezentaci prostřednictvím velkoplošných obrazovek v průběhu
Kariérního dne musí být dodány k 12.2. 2017.
Přírodovědecká fakulta UK si vyhrazuje právo odmítnout firmy či způsoby
prezentace, které se hrubě neshodují s jejím dlouhodobým záměrem.
Přírodovědecká fakulta UK si v případě významného převisu zájmu nad poptávkou
vyhrazuje právo upřednostnit prezentaci dříve přihlášených.
Poplatek za prezentaci firmy či společnosti v rámci kariérních dnů je jednotný a
zahrnuje všechny formy prezentace, které si účastník zvolí a občerstvení formou
bufetu.
Daňový doklad bude vystaven až po uspořádání akce. Na vyžádání je možno
vystavit zálohovou fakturu.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o prostorovém uspořádání
prezentačních stánků. Velikost vlastních stánků by neměla výrazně přesáhnout
prostor 3x3 metry.

Kontaktní osoba a adresa:
Mgr. Michal Andrle, Ph.D.
Oddělení vnějších vztahů
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6, Praha 2
128 43

Email: michal.andrle@natur.cuni.cz
Tel.: 221 951 954
GSM: 604 343 072
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