
PRAVIDLA REGISTRACE: ROBOTY 2019 
 
Možnost registrace 
Na konferenci je možné se registrovat od 6. 11. 2018 – 23. 1. 2019 včetně, anebo 
do vyčerpání kapacity sálu. 
 
Pro koho je akce určená 
Konference je primárně určená pracovníkům v oblasti výroby a pro zástupce průmyslových 
výrobních provozů a tyto registrace mají přednost.  
Pokud účastník zastupuje dodavatelskou společnost, nebo firmu, která do dalších 
výrobních subjektů dodává služby, či investiční celky, může se na konferenci 
registrovat za totožných podmínek, nicméně registrace bude závazně potvrzena 
v lednu, dle aktuální zaplněnosti kapacit konference.  
 
Účastnický poplatek 
Účast na konferenci podléhá úhradě poplatku, a to následovně:  
Do 31. prosince 2018 

1. Den – 2 900 Kč, bez dph / 116 Euro  (3 509 Kč s dph) 
2. Den – 750 Kč, bez dph / 30 Euro  (907,5 Kč s dph) 

Oba dny – 2 900 Kč, bez dph / 116 Euro (3 509 Kč s dph) 

Od 1. ledna 2018 – vyčerpání kapacity sálu 

1. Den – 3 900 Kč, bez dph / 155 Euro  (4 719 Kč s dph) 
2. Den – 1 000 Kč, bez dph / 40 Euro  (1 210 Kč s dph) 

Oba dny – 4 400 Kč, bez dph 176 Euro (5 324 Kč s dph) 

Způsob úhrady registračního poplatku 
Faktury rozesíláme hromadně a to 2. 1. 2018, splatnost je dva týdny. 

Přihlášky, které dorazí po 2. lednu jsou fakturovány zvlášť a rozesílány hromadně v dalších 
vlnách, a to 11., 18. a 25. ledna (každý pátek).  

Všechny faktury zasíláme elektronicky na e-mail pracovníka, který je uveden jako kontaktní 
osoba.  

Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, anebo potvrdit objednávku, domluvte 
se prosím individuálně na kontaktu info@trademedia.cz 

Zrušení registrace  
V případě, rozhodnete-li se zrušit svou registraci, nebo za sebe zaslat náhradu, informujte 
prosím o této skutečnosti manažera konference a to telefonicky, či e-mailem na níže 
uvedeném kontaktu.  
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Souhlasím, že vyplněné údaje mohou být poskytnuty organizátorovi a jeho obchodním 
partnerům k marketingovým účelům. Více o způsobu zpracování zde.  

KONTAKT 
Andrea Chmielová 
Tel. +420 731 644 726 
E-mail: andrea.chmielova@trademedia.cz  
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