
Před každým vysílacím blokem bude vysílán reklamní blok partnerů v délce 1 hodiny sloužící zároveň pro ověření připojení.

VYSÍLÁNÍ: 
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací má 3 části:

REGISTRACE:
Závaznou přihlášku naleznete na www.sovak.cz v on-line verzi nebo ve formátu pdf ke stažení. Po vyplnění a odeslání on-line 
přihlášky (závazné objednávky) obdržíte automaticky výzvu k úhradě. Vyplněnou pdf přihlášku, která zároveň slouží jako zálohová 
faktura, zašlete nejpozději do 20. 10. 2020 na e-mail: doudova@sovak.cz nebo na adresu pořadatele webkonference: Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1.

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ:
Elektronický sborník přednášek na flashdisku, informační materiály SOVAK ČR včetně časopisu Sovak, informační materiály 
partnerských firem, doprovodné materiály a organizaci a realizaci webkonference. Elektronický sborník včetně dalších informačních 
materiálů bude zaslán v předstihu registrovanému účastníkovi na korespondenční adresu uvedenou v přihlášce.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad  
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace a Zásady zpracování osobních údajů SOVAK ČR naleznete na www.sovak.cz. 
Upozorňujeme tímto účastníky, že z akce bude pořizován záznam za účelem propagace akce na webových stránkách pořadatele.

POŘADATEL:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. | Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 | IČ: 60456116 | DIČ: CZ60456116  
e-mail: konference@sovak.cz | www.sovak.cz

Odborný garant: Ing. Vilém Žák | T: +420 221 082 207 | Organizační garant, informace pro partnery: Ing. Barbora Škarková | T: +420 221 082 688
Programový garant: Ing. Zuzana Jonová | T: +420 221 082 207 | Přihlášky k registraci: Veronika Doudová | T: +420 221 082 346

PŘIHLÁŠENÍ:
Po provedení registrace a úhradě registračního poplatku, obdržíte nejpozději do 28. 10. 2020 na uvedený e-mail v přihlášce 
pozvánku s přihlašovacími údaji včetně pokynů k přihlášení. V případě, že vám do tohoto data pozvánka nedorazí, kontaktujte nás 
na e-mailu konferece@sovak.cz. 

Příslušnou výši poplatku poukažte na účet pořadatele webkonference Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., IČ: 60456116, 
DIČ: CZ60456116, vedeného u MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 2127002504/0600, var. symbol 777. Storno registrace s vrácením 
poplatku je možné provést nejpozději 10 kalendářních dnů před 1. vysílacím dnem webkonference. V případě technických 
problémů na straně účastníka se registrační poplatek nevrací.

POPLATEK ZA PŘÍSTUP: (na všechny 3 termíny)

Přístup Cena bez 21% DPH  Cena včetně 21% DPH

1 přístup 1 500 Kč 1 815 Kč 

2 přístupy 2 400 Kč 2 904 Kč

3 přístupy 3 000 Kč 3 630 Kč

4 přístupy 3 400 Kč 4 114 Kč 

5 přístupů 3 500 Kč 4 235 Kč

každý další přístup nad 5 přístupů 500 Kč 605 Kč

Datum Čas vysílání Téma

1. část   3. 11. 2020
10:00 – 12:00 Zkušenosti z doby koronavirové

13:00 – 15:00 Smart metering

2. část   5. 11. 2020 10:00 – 12:15 Odpadní voda

3. část 10. 11. 2020 10:00 – 12:15 Pitná voda
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