Zväz chemického a farmaceutického
priemyslu
Slovenskej republiky

EUROLEG Centrum
Servis európskej technickej legislatívy

v spolupráci a s odbornou garanciou

organizuje konferenciu

CHÉMIA 2014
24. – 26. september 2014
HOTEL SOREA MÁJ LIPTOVSKÝ JÁN
Hlavné témy
Responsible Care

24.9.2014

9,00 - 18,30 hod.

Bezpečný manažment chemických látok
– expozičný scenár

25.9.2014

9,00 - 16,00 hod.

– autorizácia

26.9.2014

9,00 - 13,00 hod.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Konferencia vytvára priestor na stretnutie zástupcov výrobcov, dovozcov, distribútorov
a používateľov chemických látok, testovacích laboratórií a priemyselných zväzov.
V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami v chemickej legislatíve v EÚ poskytne priestor na
výmenu skúseností s implementáciou chemickej legislatívy do praxe.

KONFERENČNÝ POPLATOK
Responsible Care in Central Europe
Číslo účtu: 2661000007/1100
VS: 240914
Názov účtu:
Banka:
Adresa:
IČO :

60.- € (nie je platiteľ DPH)
členovia ZCHFP bez
konferenčného poplatku

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
TATRA BANKA BRATISLAVA
Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3
30840074

Bezpečný manažment chemických látok
Číslo účtu: 0232467523/0900
VS: 25260914
IBAN: SK9509000000000232467523
Názov účtu: Ing. Anna Malinaričová EUROLEG
Banka:
Slovenská sporiteľňa Nitra
Adresa:
Petzwalova 32, 949 11 Nitra
IČO :
41 059 603
IČ DPH:
SK1048982506

198.- € + DPH

(237,60 €)

Poplatok za priestor na prezentáciu firmy je 95.- € + DPH (114 €)
V účastníckom poplatku sú zahrnuté organizačné náklady, elektronický zborník prednášok,
občerstvenie počas konferencie a obedy.
Pre účastníkov konferencie je zorganizovaná spoločenská večera, zahrnutá v účastníckom
poplatku.

UBYTOVANIE v Hoteli*** SOREA Máj
Ubytovanie si každý účastník konferencie zabezpečuje a hradí individuálne na recepcii
hotela, tel.: 00421 44 5208100, e-mail: recepciamaj@sorea.sk
Cena ubytovania
- osoba v jednolôžkovej izbe 23,76 € / noc, platí pri prenocovaní min. 2 nocí
- osoba v dvojlôžkovej izbe 23,76 € / noc, platí pri prenocovaní min. 2 nocí
- osoba na prístelke 17,21 € / noc, platí pri prenocovaní min. 2 nocí
V cene na 1 osobu je zahrnuté:
- 1 x ubytovanie
- 1 x raňajky bufet
- neobmedzený vstup do vnútorného termálneho bazéna - fitness, wifi pripojenie a stolný tenis

TERMÍNY A KONTAKTY
1.
2.
3.
4.

Prihláška účastníkov konferencie:
18. september 2014
Poslanie objednávky na prezentáciu firmy:
20. september 2014
Ubytovanie účastníkov konferencie:
15. september 2014
Kontaktujte nás na:
Ing. Anna Malinaričová tel: +421 37 773 4406, mobil: 0903 783 675,
e-mail: malinaricova@euroleg.sk
RNDr. Zuzana Zajacová tel: +421 37 7888 331, mobil: 0905 855 688.
e-mail: euroleg@mail.t-com.sk
Oľga Zvolenská
tel: +421 2 4820 9001
e-mail: zchfp@zchfp.sk

