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Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Vás srdečne pozývajú na pravidelné

Vážená pani starostka, pán starosta,
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Účastnícky poplatok:
pre členov RVC KE, Ml, PO:
pre nečlenov RVC KE, Ml, PO:
č. účtu :
VS:

ORGANIZAČNÉ POKYNY: TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:
Dátum konania:
Miesto konania:

Prezencia:
Obed:

23.10.2013 - od 12.45 h / po obede
23.10.2013, od 12.00 h

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, balík športových a relaxačných služieb, pracovné materiály, lektori, prenájom
priestorov, spoločenský večer, organizačné náklady.

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez . Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich
prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného 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 príjmovým pokladničným dokladom, resp, výpisom z
účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, mč: 2021241937

Motto:
"Zísť sa je začiatok, byť spolu je pokrok a pracovať spolu je úspech."

Henry Ford
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Stretnutie sa uskutoční v dňoch 23.-25.10 2013 v Tatranskej Lomnici, Hotel ***Sorea Titris

Obec / mesto / mestská časť Petrovce

Telefón, e-mail: 0574452321

Meno priezvisko, titul účastníka /funkcia :
Ing. Michal Pet e r ,starosta obce Petrovce

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný s : Mgr. ONDIČ Miroslav, starosta Vyšný Žipov

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa hradili z nášho účtu č.
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