
PŘIHLÁŠKA NA PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ Střední školou řemeslnou Jaroměř 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………….. 
  
Adresa (PSČ): …………………………………………………………………      Tel: …………..…………… 
 
E-mail:    ……………………………………..…… 

 
Následující položky je nutno zaplatit na účet Střední školy řemeslné Jaroměř (IČO 00087815) u KB, a.s. expozitura Jaroměř, 
č.ú. 28532551/0100,  PS/2020,  DIČ CZ00087815, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a bydliště. 

 

OBJEDNÁVKA: 
A – účastnický poplatek – 21. a 22. 10. 2022  2500,- Kč          jednodenní (studenti ) = 1000,- Kč  
 

OBČERSTVENÍ LZE ZAKOUPIT 
B - nocležné – 20.10.2022 – ano - ne  jednodenní    280,-  Kč.– ano - ne    (DM  školy)     

       – 21.10.2022 – ano - ne      dvoudenní     440,-  Kč.– ano - ne   
         
CELKEM: ………………………………………………………….. 
Ceny jsou včetně DPH 
 
Částka byla uhrazena z účtu č. :…………………….. u peněžního ústavu: …………………  
  

 

Nehodící škrtněte!      Jsme plátci DPH. 

Spojení: Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, 551 01,   Tel.: 491812425, 733 522 665 

e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz 

PŘIHLÁŠKU, prosím, zasílejte nejpozději do: 17.10.2022 !  ( k zajištění ubytování )  
  

 

Podpis: …………………………  
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