15 Olimpiada Telekomunikacyjna
DATA:

21 czerwiec, 2017

MIEJSCE:

hotel Atlantis, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice (koło Brna)

OPŁATA REJESTRACYJNA:

10€ /osobę

KONKURENCJE
SIECI ŚWIATŁOWODOWE – światłowodowe półki ODF i osłony złączowe, przełącznice skrzynkowe FTTH,
kable i pozostały osprzęt
SIECI MIEDZIANE – technologia łączówek szczelinowych IDC, wyroby termokurczliwe, osłony złączowe
mechaniczne, uszczelnienia kablowe
WDMUCHIWANIE KABLI – wdmuchiwarki do kabli standardowych i mikro-kabli
SIECI KOMÓRKOWE – kable koncentryczne, złącza, etc.
SIECI CATV – kable i złącza koncentryczne, rozgałęźniki, sprzęt pomiarowy
SPRZĘT AKTYWNY – RFoG, sieci Point to Point, rozwiązania prekonektoryzowane dla sieci strukturalnych

Rywalizujące zespoły powinny składać się z 2 do 4 osób z danej firmy.

Podczas trwania konkurencji zaprezentujemy Państwu wiele nowych wyrobów z naszego portfolio, takich jak
wdmuchiwarki firmy CONDUX, spawarki firmy INNO, sprzęt aktywny firmy CTS, złącza koncentryczne firmy
JMA i wiele innych.
Przez cały dzień będą serwowane napoje i zakąski. Wieczorem zapraszamy na tradycyjne barbecue, muzykę
„live“ i mnóstwa innych atrakcji.

Rejestracja
Zgłoszenia włącznie rezerwacją hotelu proszę wysłać mailowo na adres olympiada@telco-vnt.cz. Formularz
zgłoszenia znajduje się na ostatniej stronie.







Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowe. Więcej niż jedna osoba może być zgłoszona
za pomocą jednego formularza.
Podczas wypełniania formularza prosimy o podanie nazwiska i imienia, nazwy firmy, adresu
mailowego, numeru telefonu komórkowego, danych do faktury VAT i szczegółowych wymagań
dotyczących zakwaterowania.
Opłata rejestracyjna jest obowiązkowa i jest warunkiem uczestnictwa. Opłata rejestracyjna nie
podlega zwrotowi.
Rezerwacja może być przeniesiona na inną osobę z tej samej firmy.
Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych 9 czerwiec 2017.

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie w hotelu Atlantis. Na skutek ograniczonej ilości miejsc zalecamy wysłanie formularzy
zgłoszeniowych tak wcześnie, jak to możliwe.
Cena za hotel nie jest zawarta w opłacie rejestracyjnej. Opłata za pobyt w hotelu powinna być dokonana w
recepcji hotelowej.
Rezerwacja miejsc hotelowych w formularzu zgłoszeniowym jest obowiązkowa. W sytuacji niewykorzystania
wcześniej zrobionej rezerwacji miejsca hotelowego, hotel ma prawo obciążyć fakturą VAT firmę zgłoszoną w
formularzu zgłoszeniowym.

Opłata rejestracyjna:
Cena za miejsce w hotelu w pokojach 2,3,4-osobowych:
Parking:

10€ /osobę
900 CZK/osobę/noc = około 34€/osobę/noc
bezpłatny

Miejsca do zwiedzenia
Korzystając z pobytu w Republice Czeskiej polecamy odwiedzenie takich miejsc jak:
http://www.pivovarcernahora.cz/
http://www.propast-macocha.cz/
http://www.gotobrno.cz/

browary
Opactwo Macocha
centrum Brna

Rejestracja
Uczestnictwa w Olimpiadzie Telekomunikacyjnej 2017

Nazwa firmy:
Adres:

Numer Identyfikacyjny REGON:
Numer VAT:
Data faktury:

Imiona, nazwiska i tytuły uczestników:

Pobyt 20.6.

1.

TAK/NIE

TAK/NIE

2.

TAK/NIE

TAK/NIE

3.

TAK/NIE

TAK/NIE

4.

TAK/NIE

TAK/NIE

5.

TAK/NIE

TAK/NIE

6.

TAK/NIE

TAK/NIE

Rezerwacja hotelu jest obowiązkowa.

Data:

Pobyt 21.6.

