
INTERNATIONAL HUMAN LEARNING RESOURCES NETWORK 
 

45. konferencia 
Praha,  28. september  – 5. október 2014 

 
REGISTRAČNÝ FORMULÁR 
 

Meno:    __________________________   Priezvisko:____________________________________      Titl.  ________ 
Adresa: 
Ulica, mesto, PSČ: ________________________________________________________________________________ 
 
Štát:_____________________ Telefón: __________________   E-mail: ______________________________________ 
 
Zamestnanie/profesia:    _____________________________________________________________________________ 
 
Prosím, označte krížikom,  ktoré z nasledujúcich výrokov platia pre vás, resp. dopíšte príslušnú sumu: 
____ Moja adresa je buď nová alebo opravená. 
____ Požiadal/a som o štipendium vo výške _______________€.  
 Sumu uvedenú nižšie som zaplatil/a dňa __________________ 
Účasť na celej konferencii  - v cene je ubytovanie a strava v hoteli Adria a konferenčný poplatok: 
 ______ € - 1-posteľová izba (1029 €)  
 ______ € - 2-posteľová izba (1374 €, 687 € na osobu)  
 ______ € - 3-posteľová izba (651 € na osobu) 
Účasť na celej konfer. bez stravy a ubytovania no s  úvodnou recepciou  v nedeľu – iba konfer. poplatok (110 €).  
 _____ €  
Účasť na konferencii iba v niektorých dňoch - bez stravy a ubytovania, konf. poplatok za konkrétny deň: 
 _______ € 28.09. nedeľa   poobede zahájenie konferencie, úvodná recepcia 
 _______ € 29.09. pondelok  (22 €)  konferenčný program 
 _______ € 30.09. utorok (22 €)  konferenčný program 
 _______ € 01.10. streda (22 €)  konferenčný program 
 _______ € 02.10. štvrtok  voľný deň 
 _______ € 03.10. piatok (22 €) konferenčný program 
 _______ € 04.10. sobota (22 €)  konferenčný program 
 _______ € 05.10. nedeľa  konferencia končí raňajkami 
 
 _______ € Celková suma  
 
Platbu posielať na č.ú.:IBAN :SK7909000000005055561369    BIC: GIBASKBX  VS: 28092014     KS: 0308 
Názov príjemcu: Feketeová Nadežda,PhDr.,Haburská 86/17,821 01 Bratislava, SR     Popis platby:  IHLRN, vaše meno 
 
Platbu zaslať do: 15. 6. 2014  
 
V prípade ubytovania v hoteli Adria želám si byť na izbe s (meno) ________________________________________ 
 
Moje špeciálne potreby sú:__________________________________________________________________________ 
 
Súhlasím s tým, že IHLRN a/alebo jeho výbor nebude niesť zodpovednosť za škody a straty vzniknuté v súvislosti 
s mojou účasťou na tejto konferencii.  
 
Podpis  ________________________________________________________               Dátum:   ____________________ 
 
Prosím, registračné formuláre zasielať na e-mail:nada.feketeova@gmail.com do 15. 6. 2014  
V prípade otázok, prosím, volajte na +421 903 956 533 alebo 0915 626 016 alebo napíšte email na:  
info@satir-institute.sk 


