Informace o způsobu přihlášení a placení
Vyplněnou přihlášku zašlete na naši adresu poštou nebo elektronicky na níže uvedenou adresu. 
Způsob placení ubytování, stravování a školného je následující:
Cena kursu: 
	ubytování	1700 Kč
stravné 	2182 Kč
školné 	3200 Kč
Pokud bude školné i ubytování zaplaceno do 15. března 2016, poskytujeme slevu 400 Kč na školném. 
Pošlete přihlášku hned, jakmile budete vědět, že na školu budete moci jet. Přihlašování na školu je možné až do naplnění její kapacity.  
Celkovou částku za školné a ubytování 4 900 Kč, případně sníženou o slevu 400 Kč je nutno zaplatit tak, aby došla na náš účet do 31. května 2016. Individuálně se lze domluvit na jiném způsobu i termínu.
Stravu zaplatí účastníci na místě konání Školy v hotovosti. Pokud by to bylo pro Vás výhodné, je možné zaplatit na náš účet i částku za stravu 2 182 Kč. 
Platby zasílejte na účet ČIS sekce MOP, vedený u Komerční banky, pobočka Praha 1, Malostranské nám. číslo účtu 19-5445500297/0100
U platby uveďte variabilní symbol, který v případě platby fakturou bude číslo faktury a v ostatních případech číslo, které jste uvedli na přihlášce. Usnadníte nám tím identifikaci plátce. Pokud je to možné, pošlete nám i kopii potvrzení o zaplacení nebo příkazu k úhradě.
Nejpozději do 25. června 2016 zveřejníme na internetové stránce Školy podrobnější pokyny týkající se letošního ročníku. Přihlášeným je pošleme na emailovou adresu, kterou uvedli na přihlášce.
Škola učitelů informatiky byla pro léta 2016 – 2018 akreditována MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem 36098/2015-1-967, lze tedy účast učitelů financovat z účelových prostředků přidělených MŠMT.
Přihlášky posílejte na adresu:
ČIS sekce MOP
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
tel: 951 554 217 resp. 951 554 110
fax: 257 533 961
e-mail: lipnice@ksvi.mff.cuni.cz

Podrobnější informace můžete získat na WWW stránce http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/ nebo na adrese lipnice@ksvi.mff.cuni.cz


PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLU UČITELŮ INFORMATIKY
Lipnice nad Sázavou 15. – 25. srpna 2016
Jméno:  
Variabilní symbol při platbě: 
 	(Při platbě fakturou číslo faktury)
Adresa: (pro zasílání korespondence)		

E-mail:	Telefon:	Fax:
Souhlasím – nesouhlasím se zařazením do databáze MFF UK pro účely zasílání informací o dalších akcích pořádaných MFF UK pro veřejnost. 
Adresa bydliště: (pokud není shodná)

Adresa v době letních prázdnin: (pokud není shodná)

Pracoviště: 

Zúčastnil(a) jste se již Školy?	Ano	Ne 	 
Pokud ano, kdy naposled?
Učíte informatiku?	Typ školy:	gymnázium  
		průmyslová
		jiná, jaká?
Jaké vzdělání z informatiky máte?
Mám zájem o zařazení do skupiny: 	A	B
Způsob platby
školné a ubytování:	stravné:
	převodem	převodem
	fakturou	fakturou
		hotově při příjezdu


Datum:	Podpis:


