
 

REGISTRACE – PLATBY: 
 

 Vstup pro jednu osobu na všechny akce konané v rámci konference včetně doprovodného 
programu – 8. a 9. 9. 2016. Účastnický poplatek činí 1.150,- (vč. DPH). 

 Člen AIVD ČR, zaměstnanec UP, člen Klubu absolventů UP, student v prezenční nebo 
kombinované formě studia na VŠ sleva 30 % – 8. a 9. 9. 2016. Účastnický poplatek činí 805,- 
(vč. DPH).  

 Vstup pro jednu osobu na Setkání manažerů vzdělávacích institucí + dopolední program 
konference – 8. 9. 2016. Účastnický poplatek činí 490,- (vč. DPH). 
 

Slevu 30 % mají členové AIVD ČR, zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, členové Klubu 
absolventů UP v Olomouci, studenti v prezenční a kombinované formě na VŠ (mimo FF UP). 
 

Zdarma mají vstup pouze studenti prezenčního studia na FF UP, kteří se zúčastní některé 
z konferencí v rámci výuky. V případě zájmu o tuto účast pište na aeduca@upol.cz, příp. na 
některý z kontaktů.  
 

Poplatek zahrnuje: 
- Vstup pro jednu osobu na všechny akce konané v rámci konference; 
- Distribuce propagačních materiálů v rámci konference, příp. propagace na webu 

konference; 
- Umístění posteru, příp. vlastního banneru. 

 

Úhrada poplatku: 
Bezhotovostně převodem na běžný účet (údaje k platbě obdržíte po odeslání přihlášky). 
Fakturou (bude vystavena na základě údajů uvedených v přihlášce, s úhradou poplatku vyčkejte 
až po obdržení faktury). 
 

Název banky: 
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc 
 

Vlastník účtu: 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
 

Číslo účtu: 
000019 – 1096330227/0100 
 

Variabilní symbol: 99217251 (V případě platby fakturou je VS číslo faktury. S úhradou tedy 
vyčkejte až po obdržení faktury!)                         
Specifický symbol: ČÍSLO PŘIHLÁŠKY (obdržíte po odeslání přihlášky) 
 

Údaje pro platbu ze zahraničí: 
IBAN CZ09 0100 0000 1910 9633 0227 
SWIFT KOMBCZPPxxx 
(bankovní poplatky na vrub plátce konferenčního poplatku) 
Do poznámky pro příjemce uvádějte své jméno a příjmení. 
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