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d POPROČ/

Obecný urs
Asoctátím^elávanla samosprávy v spolupráci s organizátormi

Détum
RVC Košice a Prešov

vás srdečne pozyvajú na[Ctalo eplau:Podacta člalo

Fruofiy?

Pozývame vás na ďalšie z pravídelných pracovných stretnutí pre ŕiforcov miestnej tlaCe. Obsah sme zostovili z vami veľmi
žíadaného rozboru a hodnotenia vopred zaslaných novín, ktorý bude obohatený o odbomý vstup o intervíevv. Druhý deň bude venovaný
legislatfvnym úskalíom novinórskej práce. Všetky casti sú prípravené ako praktické rady pouzitefné príamo vo vaSej práci.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: TÉMY VZDELÄVACÍCH BLOKOV:
l.deň: 11.30-18.00 :

Dátum konania : 29. - 30.10.2013 / utorok - streda
PhDr.KatarínaČÍžmárikováMiesto konania : Štrbské Pleso, Hotel Trigan Baník
Roibor a hodnotenie vopred zaslaných novín, výmenaPrezencia : 29.10.2013 - od 11.00 hod.
skúseností, praktlcké rady a informácie.

Mgr. Peter Kubinyi, doktorand katedry žurnalistiky FF UK<

ÚČastnícky poplatok:
Bratislava, vedúci odd. reportážf týždenníka Plus 7 dníč. úctu : 1274035053/0200 VS :293010
lnterview v miestnej tlači.pre členov RVC: 110,-  /úČastnÍk

pre nečlenov RVC: 127,- /účastník 2.deň: 9.00-13.00:

JUOr. Vladlmír Pirošfk

Novinárska legislatfva v praxi

Za členov na toto podujatie sú považovanf členovia vymenovanych RVC : RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Preíov, RVC Martin, RVC
Trenčín, RVC Tmava, RVC Nitra, RVC Rovinka, RVC Senica
V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihláíok : 21. október 2013

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC KoSice, Z tohto dôvodu vás žiadame o pfsomné alebo mailové prihlásky.
Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedoälo ku skomoleniu vaSich prihlasovacfch údajov, neodporóíame
telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímaťvýlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako úftovný doldad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s pnjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu
o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúctovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v zneni'
neskorsích predpisov. RVC Koíice nie je platcom DPH.

Identifikaäié údaje RVC KoSlce: IĎO: 31268650, DIČ: 2021412756

Citát: .

"Zo všetkých najviac hovorí ten, kto nemá Čo povedať."
Lev Níkolajevií Tolstoj

Ver/me/ ie aj napríek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, sí dokážete zarSadíf  as a prídete sa podelif o svoje
skúsenosti.

Vprípade priaznivého po asia môžete využif voľný  as na malú prechádzku po okolí, preto vám odporúCame príniesfsi turistíckú obuv
aobleíenie. Hotel ponúka aj relaxacné služby, ktoré môíete využif. Viac informádi nájdete na:
htto://www.sorea.sk/Default.asox?CatlD=452

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:
Ing. Ľubomíra Boroíová, RVC Koäice

Ing. DuSan Verfimak, RVC PreSov

RVC KoSice, Htavná 68,040 01 KoSice rvcke@stonline.sk 055, 68 41161, 0905 883 099


