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Asociácia vždeli vania samosprávy v spolupráci s organlzátormi
RVC Košice a Prešovťítelo srítcu:Podacls Cŕsto:  vás srdecne pozývajú nao
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Pozývame vás na ďalŠie z pravidelných pracovných stretnutí pre tvorcov miestnej tlače. Seminár pozostávo 2 troch častf. Naši
lektori sa budú venovaí rôznym aspektom novinárskej práce. Do programu sme zaradífí pravidetný rozbor vopred zasfoných novín, casf
o správnom používaní spísovnej slovenčiny v médíách s prťldadmi a tiež praktickú legíslatívu v novínárskej práci. Všetky vzdelávacie castí
su postavené na praktických príkladoch. Ako to už býva zvykom, môžete zaslaťvopred svoje nov'my a otázky kjednotlívým častiam.

ORGANIZAÍNÉ POKYNY: TÉMYVZDELÁVACfCH 8LOKOV:
l.deň:

Dátum konania: 16. -17. 10.2014 /stvrtok - piatok
PhDr. Iveta Bónová, PhD. 12:30-15:00Miesto konania: Štrbské Pleso, Hotel Trlgan Baník
Slovenský jazyk v súčasných médiách.Obed: od 11:45, Hotelová reštaurácia
PhDr. Katarína Čižmárfková, 15.20 - 18.30Prezencia: od 12.15 hod. vstup do Kongresovej sály
Roibor a hodnctenie vopred zastaných novín, výmena<r.

Účastnícky poplatok:
skúsenostf, praktické rady a informácie.

C. účtu: 1274035053/0200 VS: 161710
2.deň:pre členov RVC: 110,-   /úČastník

pre nečtenov RVC: 127,-G/úíastník JUOr. Vladtmír PiroSík, 8.30 - 13.00

Vybrané právne aspekty práce novinára

Za členov na toto podujatie sú považovanf členovia vymenovaných RVC : RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC
PreSov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.
V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organízačné náklady

Prihlasovanie na toto podujatieje centrálne dohodnuté cez RVC Koíice. Z tohto dôvodu vás žiadame o pfsomné alebo mailové prihlášky.
Odporóčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedošlo ku skomolenfu vašich prihlasovacích údajov, neodporóčame
telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijfmaťvýlučne na uvedený úíet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné kúhrade poplatku aspolu spríjmovým pokladniíným dokladom, resp. výpisom z účtu
oúhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnfcky poplatok je stanovený dohodou vzmysle zákona č. 18/1996 Z.z. vznení
neskorších predpisov. RVC Kosice nieje platcom DPH.

Identiflkačné údaje RVC KoŠice: 1ÍO: 31268650, DIČ: 2021412756
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" Vzácne sú šťastné čcisy. kedy si móžes mysliefčo chceŠ, a hovoriťčo si myslíš."
Tacitus

Veríme, ie af napríek mnohym povfnnostíam/ s frtorýmí sa fcaídý cfen stretóvote/ sí dokóíete zariadií čas o prídete sa podefif
o svoje skúseností.

V prípoáe priaznivého počasia môžete vyuzif wFný čas na molú prechádzku po okolf, preto vám odporúčome príniesťsí turistickú obuv
aobleČenie. Hotel ponúka aj relaxacné služby, ktoré môžete využif. Viac informácií nájdete na:
bttp://www.sorea.sk/DefouÍt. OSDX ?CotiD=452

So srdečným pozvantm organiiační garanti podujatia:
Ing. Ľubomíra Boroiová, RVC Koílce
Ing. Dušan VerÍimak, RVC Presov

RVC Koíice, Hlavná 68,040 01 Košice rvcke@stonline.sk 055, 68 41161, 0905 883 099


