
Národní zemědělské muzeum Ohrada
Ing. Václav Kinský
Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
nebo vaclav.kinsky@nzm.cz

Zašlete na uvedenou adresu do 9. 9. 2020díl

a
ZávaZná přihláška

na odbornou konferenci kůrovcová kalamita... České lesnictví na rozcestí?
NZM Ohrada, 15. – 16. září 2020

Jméno a příjmení, titul: ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Přesný název a adresa 
vysílající organizace:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Podpis účastníka: .........................................................................................................................

Potvrzení účtárny o platbě
Potvrzujeme, že jsme dne: .......... 2020 uhradili účastnický poplatek v celkové výši: 
600,- Kč za jednoho účastníka konference ve prospěch účtu č. 2837111/0710
Číslo účtu plátce: ...............................................................................................................

Razítko a podpis účtárny: ...................................................................................................

Zúčastním se exkurze dne 29. dubna             ano             ne

ANO                 NE

Zúčastním se exkurze ve středu 16. 9.: (zaškrtněte X) 

Požadavek na ubytování – internát SOŠE z 15. na 16. 9. (hradí si účastník sám).
Cena: 230,- Kč – ubytování (dvoulůžkový pokoj) plus 50,- Kč – snídaně (zaškrtněte X)

ANO                 NE

V úterý 15. 9. objednávám oběd: (zaškrtněte X) 
(Výběr ze dvou jídel – hradí pořadatel)

Akce je akreditována v systému agroporadenství Ministerstva zemědělství a probíhá akreditace u Ministerstva vnitra.

ANO                 NE
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