
NOVÉ TRENDY V IMPLANTOLOGII 
A MANAGEMENTU MĚKKÝCH TKÁNÍ 
NOVÁ FAKTA

REGISTRACE

Hotel Vienna House By Wyndham Diplomat Praha | 20. - 21. 10. 2023

Registrační formulář je dostupný zde

Registrační poplatky

Účastník/ Participant

Klienti C WITT CZ/ Clients C WITT CZ

Účastnící z minulého roku sleva 10% 
(ti, kteří vyplnili dotazník s předběžnou registrací)

Workshop - Tipy a triky v implantologii 
a protetice/ Workshop - 
Tips and tricks in implantology and prosthetics

Early bird 
registrace do 

31.5.2023

7 900 Kč/ 340 EUR

5 900 Kč/ 250 EUR

7 110 Kč

13 500 Kč/ 570 EUR

Standard 
registrace do 

31.7.2023

9 900 Kč/ 425 EUR

5 900 Kč/ 250 EUR

8 910 Kč

13 500 Kč/ 570 EUR

Last minute 
registrace od 

15.9.2023

12 500 Kč/ 530 EUR

5 900 Kč/ 250 EUR

11 250 Kč

13 500 Kč/ 570 EUR

Upozornění: 
Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro Early 
bird, Standard a Last minute registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve 
stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Registrační poplatek zahrnuje:
• Vstup na odborná jednání konference dle typu poplatku
• Vstup na doprovodnou výstavu
• Konferenční materiály
• Občerstvení v době kávových přestávek a oběda

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat 
ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou 
adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online 
formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát konference emailem 
na cwittdentalskoleni@guarant.cz.

https://secure.guarant.cz/cwittdental2023/UserPages/InteractiveAppForms.aspx


Platební podmínky:
Registrační poplatek je nutné uhradit v Kč / EUR v plné výši do data uvedeného na zálohové 
faktuře.

1.      Platební karta
Pro platbu platební kartou můžete využít ON-LINE PLATEBNÍ SYSTÉM. Systém je dostupný s 
heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty 
MasterCard/Eurocard a Visa.

2.      Bankovní převod
Zálohová faktura s desetimístným variabilním symbolem Vám bude automaticky zaslána po 
vyplnění on-line formuláře. Platby bez variabilního symbolu nemohou být identifikovány a regist-
race nebude potvrzena. 
Platba bankovním převodem je možná do 6. října 2023. Po tomto termínu přijímáme pouze 
platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad
Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby.

 
Zrušení registrace
Sekretariát konference musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem na
 cwittdentalskoleni@guarant.cz. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

 
Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace    
 
Do 13. srpna 2022: 

Od 14. srpna 2023 do 30. září 2023: 

Od 1. října 2023: 

Storno poplatek

bez storno poplatku, pouze manipulační 
poplatek 150 Kč/ 10 EUR  

50 % registračního poplatku 

100 % registračního poplatku

V případě jakékoli změny registrace ze strany účastníka si GUARANT International vyhrazuje 
právo účtovat 150 Kč/ 10 EUR manipulační poplatek.

Změna jména
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, můžete za sebe poslat kolegu nebo kolegyni. Manipulační 
poplatek za změnu jména činí 150 Kč/ 10 EUR. Požadavek na změnu jména musí být zaslán 
emailem Sekretariátu kongresu na cwittdentalskoleni@guarant.cz. Změna jména není možná 
po 20.9. 2023.
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