Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka na seminár
Dátum konania :

27. september 2012

Miesto konania :

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Predmet seminára:

Zákon o obaloch
v praxi

Kód seminára:

120927

Lektor:

Ing. Peter Gallovič
špecialista v odbore, senior consultant

Účastníci :

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom,
spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým,
ktorých sa zákon týka.

Účastníci seminára obdržia pracovné materiály a potvrdenie o absolvovaní seminára .

Program:
8.30 hod – 9.00 hod

Prezentácia účastníkov

9.00 hod – 12.00 hod
 Prehľad platných a pripravovaných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva
 Výklad ustanovení zákona o obaloch - povinnosti firiem pri nakladaní s obalmi a
odpadmi z obalov
 Vykonávacie predpisy k zákonu o obaloch

12.00 hod. -12.30 hod.

Občerstvenie

12.30 hod – cca 14.00 hod
 Evidencia obalov a odpadov z obalov - plnenie limitov zhodnotenia a recyklácie
 Diskusia

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236

Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

Záväzná prihláška
Seminár:

Zákon o obaloch v praxi

Kód seminára:

120927

Dátum:

27. september 2012

Miesto:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................
Adresa, PSČ: ........................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ...................................................
Banka a bankové spojenie: ........................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške :
Člen SOPK: 42 € (35 € + DPH) / Nečlen SOPK : 54 € (45 € + DPH)

/zakrúžkujte platbu podľa členstva/
1. prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov,
číslo účtu 36733062/0200, VS: 120927, ŠS : IČO spoločnosti ,
vykonaným dňa: ................................................................................................
Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte
čo najskôr na uvedenú adresu pred termínom konania seminára.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania:

27.september 2012

Uzávierka prihlášok:

26.september 2012

Miesto konania:

Kerametal, a. s.–zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Veronika Remiášová
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa
doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok: ČLEN SOPK.......................... 35 € bez DPH
NEČLEN SOPK...................... 45 € bez DPH
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.
Storno:

Upozornenie:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred
nepredvídateľného dôvodu.
SOPK je platcom DPH.

