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Vás pozývajú na seminár

aeľová skuplna; starostovia, prednostovia, vedúci zamestnanci samosprávy, zamestnanci na úseku odpadového
hospodárstva, fírmy zabezpečujúce zber odpadu v obdach, ostatní záujemcovia o problematiku

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 3. Jún 201S/ streda pre členov RVC KE: 10,-  /účastník
Miesto konania: Košlce, SBD II. prenečlenovRVCKE: 15,.  /účastník

Bardejovská 3, zasadaČka na 1. poschodí č. účtu: 1274035053/0200
Lektora: Mgr.MarekValko IBAN: SK510200 0000 0012 7403 5053
Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h SW1FT (BIC) kód banky: SUBASK8X
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C Úlohy obce pri triedenom zbere papiera, plastov, skla a kovov ^

Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náktady
Uzávierka prihlášok: 28. máj 2015

Prihiasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom. alebo cez wwimf.rvcvvchod.sk. Platby vfožného odporóčame realizovaf
prevodným prikazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtomý doklad. Identifikačné údaje RVC KoSfce: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúftovanie. Účastnfcky poplatok Je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC KoŠice nie je platcom DPH.

Citát:

"Senje ibasnam. Cíeľje vsíiksen s urceným plánom a casovym Horízontom."
Harvey Mackay

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košfce je ôlenom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoške,Hlavnä68,M001 Košice
Infonnácie o vzdelóvan.' samosprávy: wwwif.avs-rvc.sk ICO: 3126S650, DIČ: 2021412756, c.Ú.: 1274035053/0200


