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RVC KoSlce 55/2016
Asoclácla vzdelávania samosprávy v spoluprácl s organlžátormi

RVCKošiceaPreSov
vás srdečne pozývajú na pravidetné

y

AKO SA ROBIA OBECNE NOVINY
*PRACOVNÉSrRETNUTIEPRENOVINÁROV, REDAKČNÉ RADY A VYDAVATEĽOV*

Pozývame Vás na ďalšíe i pFavidelných podujatípre vietkých, ktorísa zaobemjú vydávanfm obecných, alebo regionálnych novín. Prífíravíli
sme pre vás dva dn'i infosTnódl, praktických rád a ukážok ako začaf, ako a kde hľadaf námety, ako byf nápadftý a prináíaí obyvatefom
zaujimavé ÍÍtanie. PánÍ Mgr. Domenik a Ing. Sokolský vám predstavia úspeSný prfbeh svojfch novín a pustia vás do svojej redakčnej kuchyne.
Na fíodujat! sa máícŕe dozvedief vSetko o legislatfvnych povinnostSach vydavatefa, ochrane osobných údajov o autorských právach.
Praktické rady z legíslatímei oblasti pre vás priprayfl JUDr. PÍroSík.

Ciehtvá skupina:
novinári, členovia redakčných rád, vydavatelia, starostovia, zamestnand obcf na úseku kultúry, ostatní záujemcovia o túto oblasť

ORGANIZAČNÉ POKYNY: TÉMYVZDELÄVACÍCH BLOKOV:

Miesto konania: l.deň:
Hotel Atrium, Nový Smokovec 13.00 -17.00 JUDr. Vladimfr PfroŠfk
Obed: 24.10.2016 - od 12.00 -12:45 Praktická legislatíva pre novinárov.
Prezenda: 24.10.2016 - od 12.45 - do 13.00 h 17.10 -18.00 Mgr. Michal Domenik
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: Nech sa páči, vstúpte...
Dátum konania: 2.deň:
24. - 25. október 2016 /pondetok - utorok -2 dni 8.30 -13.30 Mgr. Michal Domenlk, Ing. Ján Sokolský
Č.účturSKSl 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 24251001 Ako sa robia noviny Ružomberský hlas, alebo Čo
pre čtenov RVC: 126,- /účastnft( všetko súvisí s tvorbou obecných, alebo regionálnych
pre nečlenov RVC: 143,-   /úíastnfk r

novin.

Za členov na toto podujatie sú považovanf ďenovia vymenovaných RVC: RVC KoSice, RVC Martin, RVC Nitra/ RVC
Michafovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčťn, RVC Tmava.

V poplatku je zahmuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizaíné
náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové
prihláíky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvvchod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu Vašich prihlasovacích
údajov, neodporóčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijtmať výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúžl ako úftovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spoiu s prfjmovýni pokladničným dokladom, resp. výpisom z
účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúčtovanie. Účastnlcky poplatok je stanovený dohodou v zmyste zákona c. 18/1996
Z.z. v znení neskorších predplsov. RVC XoSice nie je platcom DPH.

Identifikaéné údaje RVC Košlce: IČO: 31268650, DIČ: 2021412756

Citát; *

Novinári majú dve oči o dve uši,tŕ

abyvidelia\ OMulí dvakrát iofko, než sa v shttočnosti deje."
Obecný úrcidPoprvé Alexander Roda
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