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Asodácia vzdelávania samosprávyv spolupráci s organizátormi
RVC Prešov a Košice

vás srdečne pozývajú na
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Pozývame vás na ďalsíe znamí pripravovaných pracovných stretnutí pre tvorcov miestnej ttače. Obsahovo sme sa tentoraz
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rady prípróci s ňou. Odporúčame vám príniesť si fotoaparóty, s ktorymí doma pracujete.

ORGANIZAČNÉ POKYNY: / / /

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV :

l.deň:Dátum konania : 15. - 16.11.2012 / štvrtok - piatok
f

Miesto konania : HotelÁtrium, NovýSmokovec 12.00 -17.30 : PhDr. Katanna Čižmáriková
Prezencia : 15.11.2012 - od 11.45 hod. Tituiok -vizuálne avízo, hodnotenie novfn - riadená diskusia.

'."ÚčastnÍcky poplatok: 2.deň:
Č. účtu :2578922254/0200 VS :151611

8.30 - 13.00 : Ing. Martin Vysokýpre členov RVC : H0,^_ /ucastník
prenečlenov RVC :"Í27,-   /úČastník Fotografia ako vyjadrovacf prostriedok v novinách.

V poplatku je zahrnuté :

ubytovanie, strava, obcerstvenie, pracovné materiäly/ lektori, prenájom príestorov/ organizačné náklady
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Prihlasovanie na toto podujatie Je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Ztohto dôvodu vás žiadame o písomné alebo mailové
prihlášky Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.st(. Aby nedošlo ku skomoleniu vašich prihlasovacfch údajov,
neodporúčametelefonicképrihlasovanie. PlatbyvložnéhobudemepriJímaťvýlučnenauvedenÝúčetavopred.

Táto pozvánka stúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s pnjmovÝm pokladničným dokladom, resp. výpisom z úctu
oúhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Úcastnícky poplatok je stanovený dohodou vzmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v r

znení

neskoršfch predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.

IdentifikaČné údaje RVC Prešov: IČO:31954120, DIČ: 2021241937

Citát:

"Hovorím vždypravdu, nie toľko, ako bysom chcel ale toľko, koľko sa odvážim.
čím som starší, odvážim sa vždy atrošku viac."

Michel de Montaigne

Verfme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napríek mnohým povinnostiam, s ktorýmí sa každý deň stretávate, si dokážete zaríadtť čas
v prospech tohto vzdeiávacieho podujatío.

vaporSeenper'a^^npú^yr^^rs^žÍ^lrT^e^!^S^^f^^^^^^ponúko aj retaxačné síužby, ktoré môzete využiť. Víac Ínfqrmácií nájdete na: www.atriumhotel.sk
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Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov ^- f -Ľll"> i^*n.
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Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice ť
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