Bratislavská regionálna komora SOPK

Dovoľujeme si Vás pozvať

na konzultačný deň
s odborníkom na tému:
Duševné vlastníctvo vo Vašej firme
Dátum konania:

12.jún 2014 od 9. 00 hod
( individuálne konzultácie v trvaní 30 alebo 60 minút )

Kód akcie:

20140612

Konzultant:

odborník z Úradu priemyselného vlastníctva SR

Miesto konania:

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

Uzávierka prihlášok:

10.jún 2014

Cieľom odbornej konzultácie je poskytnúť relevantné poradenstvo pri individuálnych
problémoch týkajúcich sa spotrebiteľských práv.
Každý účastník si môže vybrať medzi 30 a 60 minútovou konzultáciou v závislosti od
náročnosti konzultovanej témy.

Kontakt:

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

Záväzná prihláška
na konzultačný deň s odborníkom na tému:

Duševné vlastníctvo vo Vašej firme
Kód akcie:

20140612

Dátum:

12.jún 2014

Miesto:

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov / 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- 36 € ( 30 € + DPH )/ 30 minútová konzultácia
Člen SOPK- 48 € ( 40 € + DPH )/ 60 minútová konzultácia
Nečlen SOPK - 48 €( 40 € + DPH ) / 30 minútová konzultácia
Nečlen SOPK - 72 €( 60 € + DPH ) / 60 minútová konzultácia
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB BratislavaRužinov: číslo účtu: IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673 3062 , SWIT: SUBASKBX,
VS: 20140612, ŠS : IČO spoločnosti
Záväznú
prihlášku
láskavo
odošlite/odfaxujte
/odmailujte
čo
najskôr.
Platbu je možne realizovať bankovým prevodom, pričom daňový doklad obdržíte v deň
konania sa konzultácie, alebo v hotovosti v deň konania sa konzultácie.
Vaša prihláška je záväzná.
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:

Pečiatka a podpis:

