POZVÁNKA

OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ
A SOUČASNOST

1.

Konference o vnitřní bezpečnosti Praha 2020

INPOS Security ve spolupráci s Vysokou školou CEVRO Institut
pořádá konferenci k aktuálním tématům ochrany měkkých cílů v
objektech školních zařízení, obchodních domů, stadionů, sportovišť,
kulturních center, v dopravě a na veřejném prostranství. Konference
se koná v Praze dne 9. 10. 2020 a zúčastní se ji řada odborníků z
praxe. Konference je pod záštitou senátorů Parlamentu ČR Ing.
Zdeňka Nytry, Ing. Karla Kratochvílého a Odboru prevence
kriminality MV ČR.

Konference o vnitřní bezpečnosti Praha 9. 10. 2020

Ochrana měkkých cílů a současnost

Organizátor: INPOS Security a Vysoká škola CEVRO Institut
Čas konání:

9. 10. 2020 od 10:00 –16:00 hod. (prezence od 9:30 hod.)

Místo:

Vysoká škola Cevro Institut, Praha 1, Jungmannová 17

Výstup:

Sborník přednášek v elektronické podobě.

Garant za organizaci konference: Mgr. Bc. Kamila Muziková Vávrová, LL.M. (ppor. v.v.)
Recenzent a garant konferenční rady: doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA (plk. v.v.)
Zaslání závazných přihlášek na konferenci: do 25. 9. 2020
Přesný program bude přihlášeným subjektům rozeslán do 30. 9. 2020
Jsme členy:

Generální sponzor konference:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na 1. Konferenci o vnitřní bezpečnosti na téma:

Ochrana měkkých cílů a současnost
dne 9. 10. 2020 v Praze
Prosíme vyplnit a poslat do 11.09.2020 na E-mail: konference@inpos.cz
Odběratel:
Organizace, OSVČ, fyzická
osoba
Fakturační adresa:
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:
Poznámka:

Objednávka:
Konferenční poplatek*

Jméno a příjmení

Platba CZK

(když více účastníků z jedné instituce hradí konferenční poplatek
dohromady)

1.650,- bez DPH/ 1.996,- s DPH

Účastník 1

1.650,- bez DPH/1.996,- s DPH

Účastník 2

1.650,- bez DPH/1.996,- s DPH

Účastník 3

1.650,- bez DPH/1.996,- s DPH

Dohromady k úhradě:
* Konferenčný poplatek zahrnuje: konferenční materiály, občerstvení a oběd formou rautu v průběhu konference, sborník
v elektronické podobě s příspěvky z konference..

INFORMACE K PLATBĚ:
Adresa příjemce:

INPOS, spol. s r o, Křížkový Újezdec 42, 251 86 Kamenec

IČO:

25620100

DIČ:

CZ25620100

Banka příjemce:

Komerční banka

Název účtu příjemce:

INPOS, spol. s r.o.

Číslo účtu příjemce:

107-4740830227/0100

BIC/SWIFT:

KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol:

Vaše IČO

IBAN: CZ2301000001074740830227

Konstantní symbol:
Specifický symbol:

Vaše IČO

Zpráva pro příjemce:

Jména účastníků

Upozornění:
1. Poštovné nebo platbu za bankovní převod hradí odběratel.
2. Po úhradě konferenčního poplatku, prosím, pošlete elektronicky nebo poštou potvrzení o zaplacení, na
základě kterého se Vám vyhotoví fakturační doklad.

Občerstvení: Oběd formou rautu v sídle školy, občerstvení, káva čaj v průběhu konání
konference.
Parkování:

S ohledem na centrum města není zajištěno parkování pro vozidla,
doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu. Vozidla zaparkovat na
okraji města, popř. na záchytných parkovištích nebo v obchodních centrech
v okolí (OC Nový Smíchov, OC Palladium, OC Chodov, OC Černý Most)

Ubytování:

Jelikož se jedná o jednodenní konferenci, ubytování není zajištěno. V Praze je
možnost ubytování v hotelích v bezprostřední blízkosti místa konání
konference.

Další poznámky:
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a uzavření termínu podání přihlášek Vám bude zaslán
podrobný program konference s časovým rozvržením přednášek. Registrační poplatek se po
přijetí nestornuje. V případě trvajícího vyhlášení krizového stavu v ČR nebo jiných opatření
Vlády ČR aj. ve vztahu k aktuálnímu stavu šíření epidemie COVID-19, dojde k přesunu
termínu konference na nejbližší možný termín. V tomto případě budou přihlášení účastníci
včas informování organizátorem akce.

Těšíme se na Vaši účast a setkání!

Tým INPOS Security a Doc. Martin Hrinko

