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RVC KoSice 2019/30
Asociácia vzdelávania samosprávy v spoiupráci s organizátormi

RVC KoŠice a Prešov
vás srdečne pozývajú na celoslovenské
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oblastfungovania samosprávy - informovanie o čínností a tvorbu komunitného cftenia v obcíach.
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vydávame s ciefom zvyšovania kvalíty uchovávaných ínformácif pre ďals'ie generácie.
Na podujatie môzete príniesf svoje noviny pre ostatných účastníkov ako inšpiráciu.
CieFová skupina:
novinári, členovia redakéných rád, vydavatelia, starostovia, zamestnanci obcf na úseku kultúry/ ostatnf záujemcovia o túto oblasť

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
TÉMYVZDELÄVACÍCH BLOKOV:

Miestokonania: l.deň:
Hotel Trtgan/ štrbské Pleso 11.30 -14.30 PhDr. Katarfna čiímáriková
Začiatok seminára: 5.6.2019 - od 11:30 h Vitajte po roku!, alebo skúsenostj z volebného roka.
Prezencia: 5.6.2019 - od 11:00 h Rozhovor ako Žáner. Od Ínformovania k novinárskej práci.

15.00-18.00 PhDr. Mkhal Kallňák, PhD.
ÚČASTNÍCKY POPIATOK: Poslanie a fílozofia radničných (obecných a školských)

f

novín.
Dátum konania:

18.00 -18.20 Krst novej publikácie pre kronikárov
5. - 6. jún 2019 / streda - Štvrtok -2 dni

2. deň:

9.00-13.00 PhDr. Katarfna čižmárikováč. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 05060602
pre členov RVC: 135,- /účastník Pokračovanie úvodného bloku, hodnotenie vopred
prenečlenov RVC: 155,- /účastnfk zaslaných novfn.

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia vymenovaných RVC: RVC KoSice, RVC Martin/ RVC Nitra, RVC
Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC TrenčÍn, RVC Trnava .

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie/ pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné
náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás Žiadame o pfsomné alebo mailové
prihlášky. Odporóčame prihfasovanie priamo cez www.rvcvYchod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu'Vašich prihlasovadch
údajov, neodporóčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijfmaťvýlučne na uvedený účet a vopred,

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.
Pozvánka obsahujevšetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom. resp. výpisom z

účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúctovanie. ÚčastnÍcky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996
Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Identifíkačné údaje RVC KoSice: IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
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IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Informácie o vzdelávanísamosprávy: www.avs-rvc.sk Tel.:+421/55/6841161, M: +421 905 883 099, www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk


