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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 
Školení: obsluha, údržba a základní servis pro stroje POSCH řada SpaltFix od 
K-540 až K-650 Vario 

 

Místo školení: Znojmo 

 

Termín školení: 15. 11. 2022 
 

Informace o účastníkovi 

Objednatel 

(fakturační adresa): 

 

Kontaktní osoba:  

Kontaktní telefon:  

Kontaktní e-mail:  

Jména účastníků:  

Stroj (sér. číslo):  

Potvrzuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této Závazné přihlášky. Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a 
fotodokumentace výhradně pro účely realizace, hodnocení a propagace školení 
(zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

 

 

V……………..dne………………… 

 

 

 

 

Podpis: ……………………….. 
 

 

mailto:drevoprodukt@drevoprodukt.cz
http://www.drevoprodukt.cz/


  
 
 

 

 
 

 
DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČO 25513389, DIČ CZ25513389,  00420 515 241848 

e-mail: drevoprodukt@drevoprodukt.cz, www.drevoprodukt.cz,  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 29328 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: 
 

1. Objednatel plně akceptuje nabídku dodavatele a závazně přihlašuje výše uvedené účastníky 

k absolvování školení.  
 

2. Účastnický poplatek je stanoven podle zákona 526/1990 Sb., o cenách dohodou a nezahrnuje 
náklady na cestovné, stravné a ubytování. Účastnický poplatek se hradí předem na základě 
zálohové faktury vystavené organizátorem po přijetí závazné přihlášky. V případě neuhrazení 
poplatku v termínu splatnosti bude přihláška zrušena a místo bude postoupeno pro další 
zájemce o školení. 
 

3. Storno přihlášky se z organizačních důvodů nepřijímají, účastník může vyslat náhradníka. V 

případě nepřítomnosti účastníka na probíhajícím školení nevzniká Objednateli žádný nárok na 
finanční kompenzaci. 
 

4. Přihlášky budou evidovány dle došlého pořadí až do vyčerpání kapacity (max. 15-20 osob). 

V případě velkého zájmu budou připraveny další termíny školení. 
 

5. Organizátor si vyhrazuje právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných 
neočekávaných důvodů zrušit plánovaný termín školení. O případném zrušení školení bude 

Objednatel informován telefonicky nebo e-mailem. Zájemcům bude nabídnut náhradní termín 
nebo bude účastnický poplatek vrácen v plné výši bez jakýchkoliv storno poplatků. Na jiné 
plnění nevzniká Objednateli nárok. 
 

6. Účastníci budou při zahájení školení poučeni o pravidlech BOZP a PO v prostorách 
Organizátora. Tato pravidla je povinen každý účastník školení bezpodmínečně dodržovat. V 
opačném případě může být Účastník ze školení vyloučen bez nároku na vrácení poplatku a 
jakéhokoliv jiného plnění. 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 

Přihlášku na školení je nutné vyplnit a zaslat nejpozději do 28. 10. 2022 na 

email: stepan.vaclavek@drevoprodukt.cz . Školení bude probíhat dne 15. 11. 2022 od 9:00 v 

sídle společnosti DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o., na adrese Brněnská 3794/27, 669 02 
Znojmo. Všechny další podrobnosti o organizaci a náplni školení naleznete v pozvánce nebo 

Vám je rádi zodpovíme telefonicky či emailem. 

 

Kontaktní osoby:  
• Ing. Štěpán Václavek, tel.: +420 721 363 446 

• Ing. Oldřich Václavek, tel.: +420 602 741 168 
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