Bratislavská regionálna komora SOPK

Dovoľujeme si Vás pozvať
na workshop a konzultačný deň
s právnou zástupkyňou zo SRN
Dr. Marcellou Pawelka
( jazyk konzultácie – čeština, nemčina )
Advokátska kancelária Marcella Pawelka bola založená v roku 1993 a
pôsobí vo Frankfurtu nad Mohanom, významnom nemeckom
hospodárskom centre. Ponúka kompetentné poradenstvo vo všetkých oblastiach práva so
zameraním na medzinárodné právo, súkromné, hospodárske a obchodné na národnej a
medzinárodnej úrovni.

Dátum konania:

10.apríl 2014 od 9. 00 hod – 13.00 hod
( individuálne konzultácie popoludní )

Kód akcie:

140410

Miesto konania:

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava / BC Kerametal /

Témy workshopu a individuálnych konzultácií:
-

Uzávierka prihlášok:

Právne prostredia v SRN
Nároky na náhradu škody a ich správne uplatnenie
Podmienky vysielania zamestnancov, požičiavanie
vlastných zamestnancov, komunikácia s úradmi
Zakladanie pobočky alebo vlastného podniku
v Nemecku a náklady s tým spojené
Predstavenie novej konzultačnej oblasti – financie,
HR, marketing a predaj v podmienkach SRN
Iné oblasti z nemeckého právneho prostredia, ktoré
budete mať záujem konzultovať

7.apríl 2014

Záväzná prihláška
na workshop a konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka
Kód akcie:

140410

Dátum:

4.apríl 2014

Miesto:

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov / BC Kerametal /

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!
Organizačný poplatok:
Člen SOPK 12 € ( 10 € + DPH )
Nečlen SOPK 26 €( 20 € + DPH )
Potvrdzujeme účasť na konzultačnom dni a úhradu účastníckeho poplatku vo výške
Člen SOPK 10 € + DPH / Nečlen SOPK 20 € + DPH prevodom na účet BRK SOPK Bratislava
vo VÚB Bratislava-Ružinov, číslo účtu 36733062/0200, VS: 140410, ŠS : IČO spoločnosti ,
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236. Možná aj platba v hotovosti.
Záväznú prihlášku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte čo najskôr a doklad o zaplatení
poplatku.
Váš presný termín / hodina / konzultácie Vám bude oznámený
konzultácie.

pár dní pred konaním sa

Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so
spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ).
Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít realizovaných prostredníctvom SOPK

Dátum:

Kontakt:

Pečiatka a podpis:

Mgr. Daniela Grznárik
tel: 02/48291297, fax: 02/48291260
daniela.grznarik@sopk.sk

