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Asoclácla vzdelávania samosprávyv spolupráci s organtaátormi
RVC Košice a Prešov

vás srdečne pozývajú na

PRACOVNÉ STREmjTIE PPC

Pozývame vás na ďatsie z pravfdelných pracovných stretnutí pre tvorcov míestnej tlaíe. Seminár pozostáva z troch íastf. Nasi
lektori sa budú venovaf rôznym aspektom novinársicej práce. Do programu sme zaradili pravidelný rozbor vopred zaslaných novín, casf
o správnom pouSfvanf spisovnej sloven iny v médiách s prfkladmi a tiež praktíckiS legislatlvu v novlnárskej prócŕ. VSetky vzdelávacie casti
sú postavené na praktických príkladoch. Ako to už býva zvykom, môzete zaslaf vopred svoje novíny a otázky kjednotiivým castiam.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 7ÉMY VZDELÄVACÍCH BIOKOV:

Dátum konania: 22. - 23. 10.2015 /Ítvrtok - platok l.deň:

Miesto konania: Tatranskä Lomnica, Hotel TItris Prof. PhDr. Andrej Tušer, Csc. 13:00 -15:30
Obed: od 12:00, Hoteiová reštauráda Žumalistíka a novinársky prejav, mlenkotvomosť médií.
Prezencia: od 12.45 hod. vstup do Kongresovej sály PhDr. Katarína Čizmáriková, 15.45 - 18.00

.<

Účastnfcky poplatok: Rozbor a hodnotenie vopred zasianých novín, výmena
Č. úftu: 1274035053/0200 VS: 222310 skúsenostf, praktické rady a informácie.

pre členov RVC: 119,-   /úCastnfk Ž.deň:
pre neďenov RVC: 136,-   /tíastník Pokračovanie seminára: 8.30 -13.00

Za členov na toto podujatie sú povaíovanl Členovia vymenovaných RVC : SVC Koäfce. RVC Martin, RVC Mkhatovce, RVC Nitra, RVC
Prešov, RVC Rovinka. RVC Senica, RVC Trenčfn, RVC Tmava.
V poplatkuje zahmuté: ubytovanie, strava, občerstven're, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náUady

Prihlasovanie na toto podujatíe je centrálne dohodnuté cez RVC Koäice. 2 tohto dfiivodu vás žiadame o pisomné alebo mailové prihláSky.
Odporúíame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedoSto ku skomoleróu vašich prihlasovatích údajov, neodporiičame
tetefonícké prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený úíet a vopred

TÍto pozvánka stóíi ako účtovnýdoUad.
Pozvánka obsahuje víetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s prfjmovým poktadniíným dokladom, resp. výpisom z účtu

f

o uhrade poplatku tvori doMad pre zúčtovanie. Účasínlcky poplatok ]e stanovený dohodou v zmysle lákona E. 18/1995 Z.z. v tnenf
neskoršfch predpisov. RVC KoSice nie Je platcom DPH.

Identifikaíné údaje RVC KoŠice; IČO: 31268650, OIČ: 2021412756

Ciŕtít:
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Veríme, že aj napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zaríadíf čas a prídete sa podelít
o svoje skúsenosti.

Vprípaiis prlaznivého poíasia môžete využfí! vofný ías na maiú prechódsku po oto/í preto vám odporúíame príniesfsi turístickú obuv
o obleíenie. Hotelponóka o/re/oxofnť s/ufby/ ktoré môžete vyuiU. Viac infórmácí! nájdete na: httD://www.sorea.sk/wsoke-
tatrv/hotel-sorea-titris/

So srdečným pozvanfm organizačnfgaranti podujatia :
Ing. Cubomíra Boroiová, RVC Koiice Oäscný urad POFRGČ
Ing. Duían Verämak, RVC PreSov
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