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Cena Místo konání

Actill s.r.o.     ▪ Tel.: 317 705 010     ▪ seminare@actill.cz     ▪ http://www.actill.cz

Cena: 5 790 Kč bez DPH za 1 účastníka* 

(slevy a všeobecné informace o seminářích / trénincích si, 

prosím, přečtěte na našem webu - http://www.actill.cz/organizace.html

nebo kontaktujte náš zákaznický servis)

*Cena zahrnuje: samotný trénink, materiály, celodenní občerstvení, 
osvědčení o absolvování

Termín: 25. června 2015; 9,00 – 16,15 

Další informace
Pro účast na tréninku platí obchodní podmínky společnosti, které si, 
prosím, přečtěte na: http://www.actill.cz/obchodni_podminky.html

Storno podmínky účasti na seminářích/trénincích Actill

1. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním tréninku, 
storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při 
odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním tréninku či při 
neúčasti bez odhlášení, Vám bohužel platbu za trénink nemůžeme 
vrátit. Neproběhla-li platba za akci z Vaší strany před konáním akce, 
bude Vám v prvním případě fakturováno 50% ceny akce, ve druhém 
pak 100% ceny akce. Samozřejmě je možné převést účast na 
tréninku na kolegu/kolegyni.

2. Odhlášení z tréninku musí být provedeno písemně (e-mailem, 
faxem). 

3. V případě Vašich dotazů se, prosím, obraťte na naše zákaznické 
centrum.

Hotel GLOBUS, Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4, 

http://www.hotel-globus.cz

Hotel Globus*** se nachází v klidném a příjemném prostředí 

na okraji největšího pražského lesoparku v městské části 

Prahy 4 - Horní Roztyly. 

Hotel se nachází v těsné blízkosti stanice metra „C“ Roztyly

Doprava metrem: stanice metra "C" Roztyly

Doprava autem: sjezd z D1: EXIT 1, GPS: 50°2'3.558"N, 

14°28'34.249"E

Parkování: je zabezpečeno na hlídaném parkovišti před 

hotelem.

Přihláška   Moderní projektové řízení v IT prostředí pro pokročilé 25. června 2015

Fax:          Vyplněnou přihlášku, prosím, faxujte na 317 705 011
Telefon:   Služby zákazníkům 317 705 010
E-mail:     seminare@actill.cz
Internet:  http://www.actill.cz/PMIT2.html

X ANO, přihlašuji se na trénink

Počet účastníků: ……………

Firma

IČ

Pozice

Obor podnikání

Jméno účastníka

Ulice, PSČ, Město

Telefon                                                                Fax Email

Datum, Podpis

Ano, přeji si rezervaci hotelového pokoje

jednolůžkový dvoulůžkový                                   od                                  do

#
PMIT21506


