
KOTIZACIJA IV. KONGRESA MUZEALACA HRVATSKE S MEĐUNARODNIM 

SUDJELOVANJEM 

Kao i prijašnjih Kongresa predvidjeli smo za sudionike mogućnost ranijeg i kasnijeg plaćanja 

kotizacije, kao i posebne kotizacije za studente i pratitelje. 

Za sudionike koji će sudjelovati na IV. Kongresu muzealaca Hrvatske samo u određene dane 

predvidjeli smo mogućnost plaćanja dnevne kotizacije. Dnevna kotizacija iznosi 150,00 kn/20 

EUR i plaća se po broju dana provedenih na Kongresu. 

Rok za uplatu rane kotizacije je 01. rujna 2017. godine. Nakon tog datuma plaća se viša 

kotizacija (pun iznos kotizacije). 

Kotizacija za sudionike i studente uključuje pristup svim sjednicama savjetovanja, 

pauze za kavu, društveni program, torbu s tiskanim materijalima skupa (program 

skupa, knjiga sažetaka, popis sudionika, reklamni materijal). Kotizacija za pratitelje 

uključuje pristup svim sjednicama skupa, pauze za kavu i društveni program. 

TIP SUDJELOVANJA 
RANA KOTIZACIJA 

do 01. 09. 2017.  

PUNA KOTIZACIJA 

od 02. 09. 2017. 

SUDIONIK 380,00 kn/50 EUR 480,00 kn/65 EUR 

STUDENT 175,00 kn/25 EUR 225,00 kn/ 30 EUR 

PRATITELJ 220,00 kn/30 EUR 330,00 kn/45 EUR 

DNEVNA KOTIZACIJA 150,00 kn/20 EUR 150,00 kn/20 EUR 

 

Plaćanje kotizacije 

Način plaćanja: isključivo na račun Hrvatskog muzejskog društva, Zagreb (OIB 

34202025084), 

IBAN HR9223600001101471641, SWIFT ADRESA: ZABAHR2X, 

Zagrebačka banka, Maksimirska 86, 10000 Zagreb, Hrvatska 

Troškove bankovne naknade za uplate iz inozemstva u cijelosti snosi uplatitelj. 

Potrebno je upisati naznaku uplate – za 4. Kongres, s imenom i prezimenom sudionika, 

nazivom institucije i vrstom  kotizacije (sudionik, student ili osoba u pratnji). 

Nakon prijave bit će ispostavljen predračun prema kojem je potrebno izvršiti uplatu. 

Račun će biti izdan po uplati. 

 



Otkazivanje sudjelovanja i povrat sredstava 

 Tajništvo skupa priznat će sva otkazivanja sudjelovanja poslana faksom ili e-mailom. Ako se 

sudjelovanje otkaže do 01. rujna 2017., puni troškovi kotizacije bit će vraćeni. Svako 

otkazivanje od 15. 9. do 04. 10. 2017. bit će nadoknađeno s 50% uplaćenog iznosa. Nakon 04. 

10. neće biti moguć povrat uplaćenih sredstava. Sve nadoknade bit će obrađene i poslane 

nakon održavanja Kongresa. 

Rokovi za uplatu kotizacije 

Rok za ranu uplatu kotizacije je 1. rujan 2017., kotizacija iznosi 380,00 kn/50 EUR. 

Rok za uplatu kasne/pune  kotizacije započinje 02. rujna 2017., kotizacija iznosi 65 EUR / 

480,00 kn. Krajnji rok za uplatu kotizacije je 04. listopada 2017. godine. 

 


