
     

Seminář 
České pobočky AFCEA a 

fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR 

SDN 
Softwarově definované sítě 

SDS / SDDC 
21. června 2016 od 9:30 hod. 
Policejní akademie ČR, Praha  

 
Pro koho je seminář určen  

Pro zástupce bezpečnostní a IT komunity veřejné správy; pro zástupce subjektů kritické infrastruktury a kritické 
informační infrastruktury státu; pro zástupce AFCEA a dalších asociací se zaměřením na bezpečnost informačních 
systémů a technologií, kybernetickou bezpečnost a ochranu dat; pro zástupce akademické sféry.  

 

Partnerské podmínky 

Hlavní partner s odbornou prezentací – max. 2 partneři    15.000,- Kč + DPH 

 Odborná prezentace v rozsahu 30‘ 

 Vstup pro 4 osoby 

 Možnost umístění roll-up v sále a v předsálí (dodá partner) 

 Možnost distribuce firemních materiálů účastníkům akce (dodá partner) 

 Logo na stránkách ČP AFCEA  
Partner s odbornou prezentací – max. 5 partnerů     6.000,- Kč + DPH 

 Odborná prezentace v rozsahu 20‘  

 Vstup pro 3 osoby 

 Možnost umístění roll-up v sále (dodá partner) 

 Možnost distribuce firemních materiálů účastníkům akce (dodá partner) 

 Logo na stránkách ČP AFCEA  
Partner bez prezentace – max. 5 partnerů      3.000,- Kč + DPH 

 Vstup pro 2 osoby 

 Možnost distribuce firemních materiálů účastníkům akce (dodá partner) 

 

Termíny a doplňující informace 

 Nejzazší termín pro přihlášení odborného příspěvku je 30. dubna 2016 



SDN 
Software Defined Networks 

SDS / SDDC 
21. června 2016 od 9:30 hod. 
Policejní akademie ČR, Praha 

 

Registrační formulář pro partnery 

Organizace:    …………………………………………………………………………………………………………  

Účastník:1    …………………………………………………………………………………………………………  

E-mail:     …………………………………………………………………………………………………………  

Telefon:    …………………………………………………………………………………………………………  

Fakturační adresa:   …………………………………………………………………………………………………………  

IČO/DIČ:    ………………………………………… / ……………………………………………  

Zástupce prezentující firmy: 

Jméno 2.:    …………………………………………………………………………………………………………  

Jméno 3. osoby:    …………………………………………………………………………………………………………  

Jméno 4. osoby:    …………………………………………………………………………………………………………  

Název přednášky:   …………………………………………………………………………………………………………  

 

Účastnický poplatek (zaškrtněte správnou volbu) 
 

☐ Hlavní partner s prezentací      15.000,- Kč + 21% DPH 

☐ Zástupce firmy s prezentací        6.000,- Kč + 21% DPH 

☐ Zástupce firmy bez prezentace        3.000,- Kč + 21% DPH 
 

Celkem účastnický poplatek = Kč ___________  
 
Platba fakturou. Faktura bude odeslána na uvedenou adresu se splatností 14 dní. Teprve po platbě bude provedeno 
potvrzení registrace. Česká pobočka AFCEA si vyhrazuje právo registraci odmítnout. Vyplňte kompletně tento formulář a 
odešlete elektronicky, faxem nebo poštou na adresu: Česká pobočka AFCEA, IČ: 63110342, Dolnoměcholupská 12, 10200, 
Praha 10, Česká Republika; e-mail registrace@afcea.cz. Stornovací podmínky: stornovací poplatek činí 100%.  

Podpis: ________________________ 

 

                                                           
1 V případě prezentující firmy, Účastník = vystupující 


