Unie spolků insolvenčních správců, z. s.,
si dovoluje prostřednictvím společnosti ACCRETION s.r.o. pozvat všechny insolvenční správce, jejich
asistenty a další širokou odbornou veřejnost zajímající se o novinky a praxi v insolvencích, na seminář s
názvem:

Aktuální otázky insolvenčního řízení
se zaměřením na

Novelu insolvenčního zákona 2019 v praxi
DVOUDENNÍ SEMINÁŘ – V. Karlovice
Kód: 20051806
Termín konání:

18. – 19. května 2020
pondělí
úterý

18.5.2020:
19.5.2020:

9:00 – 17:00 hodin (prezence od 8.30 h)
9:00 – 15:00 hodin (prezence od 8.30 h)

Místo konání:

SPA HOTEL Lanterna****
Velké Karlovice - Léskové 659

Přednášející:

Mgr. Rostislav Krhut, soudce a místopředseda KS Ostrava
- od dubna 2019 dočasně přidělen k NSČR
Mgr. Petr Budín, soudce KS Ostrava

Program:

naleznete na druhé straně

Účastnické poplatky – varianty s ubytováním a stravným:
- členové Unie spolků insolvenčních správců sleva 1.000,- Kč (bez DPH)
cena bez DPH

cena s DPH

Balíček A
Balíček B

1 den semináře, bez ubytování
2.590,- Kč
3.134,- Kč
2 dny semináře, bez ubytování
4.490,- Kč
5.433,- Kč
- v ceně seminářů je zahrnuto občerstvení (coffee break, oběd)

Balíček C

2 dny semináře, ubytování 1 noc (18.-19.5.2020),1x snídaně,1x večeře
C1 – jednolůžkový pokoj/osoba/noc
6.688,- Kč
7.982,- Kč
C2 – dvoulůžkový pokoj/osoba/noc
5.929,- Kč
7.109,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje 1 až 2 školící dny včetně přichystaných materiálů v tištěné podobě,
občerstvení po dobu seminářů, pro ubytované účastníky s večeří.
Storno podmínky:

3 dny předem
4-8 dnů předem

95% z ceny za ubytování a stravu
60% z ceny za ubytování a stravu

Přihlásit se můžete prostřednictvím přiložené přihlášky na adresu: seminare@accretion.cz
nejpozději do 04.05.2020
Po obdržení přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura a zaslána na Vaší e-mailovou
adresu k úhradě. Platbu nutno provést do 11.05.2020 na účet číslo: 249438382/ 0300 vedený u
ČSOB, a.s. Opava, pod variabilním symbolem – číslo zálohové faktury (do poznámky uveďte
jméno plátce). Daňový doklad bude předán při prezenci.

Své návrhy na obsah přednášky a dotazy ke zpracování prosím zašlete v době co
nejkratší na adresu: info@uniespravcu.cz nebo seminare@accretion.cz

Děkujeme a budeme se těšit na vaši účast na semináři.

Obsah přednášky:
… připravujeme….

