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Obecny w'aä Poproč RVC Košice 2017/41
Asociácla mjdelávania samosprávy v spolupráci s organizátormiDáfufíi:
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títo/o vás srdečne pozývajú na pravidelnéf
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Pozývame yás na ďalSie z pracovných stretnutí pre víetkých, ktorí sa zaoberajú vydávanfm obecných, aiebo regionálnych novin. Spoiu
5 lektormi vám prínóšame praktické rady a užitočné fnformácie, ktoré vám pomôíu vydávaf zaujimavé a kvalitne spracované novíny. PhDr.
Nemčeková pripravila tému redakčného štatútu. S PhDr. Kálmanovou sa pozriete najazykové problémy s ktorými sa stretávate v proxi, svoje
vedomostí si budete môcf aj otestovaf. PhDr. čižmáríková vám opäfprmáSa hodnotenie zúčastnených períodík po stránke obsahovej,
žánrovej, grafsckej a živú diskusiu o aktuálnych problémoch novínárskej práce.

Ciefová skupina:
novinári, clenovia redakíných rád, vydavatelia, starostovía, zamestnanci obd na úseku kultúry, ostatnf záujemcovia o túto oblasf

ORGANIZAČNÉPOKYNY:
TÉMY VZDEIÁVACÍCH BLOKOV:

Miesto konania:
l.deň:Hote) Bešeňová, SINO PARADISC BEŠEŇOVÁ
11.30 -15.30 PhDr. Monika NemčekováZačiatok semlnára: 24.10.2017 - od 11:30 h
Redakčný Statút obecných novfn.

Prezencia: 24.10.2017 - od 11:00 h
15.40 -18.00 PhDr. Katarína KálmánováÚČASTNÍCKY POPIATOK:
Najčastejšie chyby v jazyku médií.

Dátum konania:
2.deň:24. - 25. október 2017 / utorok - streda -2 dni
8.30 -13.30 PhDr. Katarína ČižmárikováČ. účtu: SKSl 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 24251001

pre členov RVC: 126,- /úČastnfk Rozbor a hodnotenie vopred zastaných novín,
prenečlfinov RVC: 143,- /účastm'k praktickéradyainformácie.

Za ďenov na toto podujatie sú považovaní členovia vymenovaných RVC: RVC Koíice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC
Michalovce, RVC Presov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Tmava.

Vpoplatku je zahmuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiáfy, lektori/ prenájom priestorov, organizačné
náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Koíice. Z tohto dôvodu Vás ziadame o písomné alebo mailové
prihlášky. Odporóíame prihlasovanie priamo cez www.rvcwchod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu Vašich prihlasovadch
údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vtožného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s pnjmovÝm pokladničným dokladom, resp. výpisom z

účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúŕtovanie. Účastnfcky popiatokje stanovený dohodou v zmysle zákona Č.18/1996
Z.z. y znení neskorlích predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO: 31268550, DIČ: 2021412756 /

Citáí:

Keďdokážemejasnepoloziťotázhi, máme za sebou áve tretiny cesíy k odpovedt."íf

John Rttskin

RVCKosiceaRVC Presov RVC Koiice, Hlavná 68,040 01 Koiice
sú 3enm1 Asociácle vzdelávanla samosprávy. IČO: 31268650. DIČ: 20214U756
Informácie o vzdelávani samosprávy: www.avs-rvc.sk Tel.:+42V55/SS4 1161, M: +421 905 883 099, www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk


