
Odpověď faxem +49 3591 380-2021 nebo přes email:  tgz@tgz-bautzen.de  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

        
Přihláška 

9. východosaské strojírenské dny 
v TGZ Bautzen, Preuschwitzer Straße 20, D-02625 Bautzen 

 
Zúčastním(e) se: 
 
 
     9. října 2019 
 
 
• Inovačního fóra  

bez poplatku  
 s ........ osobami  1. Příjmení:…………….… Jm.:………………….. 
  2. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
  3. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
 

• Kooperační burzy  
Účastnický poplatek 20,00 € / osoba        (členové „TEAM 22“ platí 50 %)  
 s ........ osobami  1. Příjmení:…………….… Jm.:………………….. 
  2. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
  3. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 

 
• Doprovodné výstavy 

Rádi bychom prezentovali naše služby a potřebujeme ............. m² výstavní plochy (nájemné: 
40,00 €/m²  včetně optického oddělení, stolů a židlí) 
 Elektrická přípojka (bez prodlužovací šňůry, přivezte si prosím prodlužovací šňůru, 

min. 3 m, s sebou) 
 Stoly, počet: ........   
 Židle, počet: ........ 

 
     Rádi bychom vystavili následující exponáty: __________________________________ 
  
 ___________________________________________________________________ 
     
 ______________________________________________________________________ 
 

 Prohlídka města Bautzen s průvodcem s ........ osobami 
 
 Recepce pro podnikatele      s  ........ osobami   (bez poplatku)                                                        

    
  1. Příjmení:…………….… Jm.:………………….. 
  2. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
  3. Příjmení: ……………….    Jm.:............................ 
 
             

 
• Vstupenky pro návštěvníky pozvané zúčastněnými firmami 
 

     (5,- € / Ks, platba pouze při využití)  Počet: ........   
   
 
Registrací k účasti vyjadřujete souhlas se skutečností, že během události budou vytvořeny fotografie a videozáznamy. Tyto se 
používají v práci organizátorů ve veřejném vztahu. 
 
Termíny a poplatky při zrušení: Zrušení přihlášení musí být písemné. Při zrušení do 06.09.2019 nebudou požadovány žádné polatky, 
po tomto datu budou fakturovány storno poplatky v plné výši. Všechny ceny jsou bez DPH.  



   
• Hotelový pokoj za speciální cenu v hotelu  BEST WESTERN PLUS  
 

Jednolůžkový pokoj vč. snídaně:  72,00 € bez daně/noc 
Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně:  92,00 € bez daně/noc 

JP          od.............do................. 
 

Příjmení, jméno: 1. ....................................................  
Příjmení, jméno: 2. .................................................... 

             
    DP         od..............do................. 
      
    Příjmení, jméno: 1. .....................................................     
    Příjmení, jméno: 2.  ..................................................... 
 
Při rezervaci hotelového pokoje obdržíte od TGZ rezervační formulář, který pak 
vyplněný odešlete přímo do hotelu. 

        
•   10. října 2019  Návštěvy firem 
 

 Modelová továrna „Průmysl 4.0“ na Vysoké škole technologie a vědy v 
Drážďanech 
a 
 Firma FFZ Jemně mechanické výrobní středisko v Dippoldiswalde 
 

   Autobus z Budyšína včetně oběda 
 (poplatek za autobus  10,00 € / osoba a oběd 20 € / osoba) 

            s ........ osobami  1. Příjmení:…………….… Jm.:………………….. 
  2. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
  3. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
 
 
alternativa: jízda vlastním vozidlem   bez poplatku 
         dopoledne odpoledne 
 
Průmysl 4.0 Modelová továrna               
Firma FFZ v Dippoldiswalde                

     
 s ........ osobami  1. Příjmení:…………….… Jm.:………………….. 
  2. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
  3. Příjmení: ....................... Jm.:............................ 
 

  účast na obědě        (20,00 € / osoba bez nápojů)  počet: ............  
 

Kontaktní osoba: .............................................................................................................. 
 
Pozice:  .............................................................................................................. 

Firma, adresa:    .............................................................................................................. 

Tel./Fax:   .............................................................................................................. 

E-Mail/Internetu: .............................................................................................................. 
 
Podpis:  ................................   Razítko:   ........................................... 
 
 
 
 
 



 Odpověď faxem +49 3591 380-2021 nebo emailem: tgz@tgz-bautzen.de 
 
  
 

 
 

 

Profil firmy na korporační burzu                                                 
9. východosaských strojírenských dní 9. října 2019 

 
 

• Nabízím(e) 
 

Náš podnik nabízí následující služby/produkty: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
• Hledám(e) 
 

Hledáme partnery pro: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………......
....………………………………………………………………………………………… . 
.…………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………......…     
…………………………………………………………………………………………...... 
 

Po přihlášení budete mít možnost prohlédnout si zúčastněné podniky online a 
případně si s nimi domluvit schůzku.  
 
Od TGZ obdržíte uživatelské jméno a heslo  
 
Kontaktní osoba: ...................................................................................................... 

Firma, adresa:    ...................................................................................................... 

Tel./Fax:   ...................................................................................................... 

E-Mail/Internetu: ...................................................................................................... 
 
 
 
 
Podpis:  ................................   Razítko:   .................................... 
 
 

Vraťte se prosím do 06.09.2019. 
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