ENERGETICKÝ INSTITUT

si Vás dovoluje pozvat na jednodenní seminář

info@energeticky-institut.cz
+420 724 550 035

POVINNOSTI FIREM V OBLASTI OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Kdy: 20. května 2019 od 8:30 do 15:30
Kde: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
Seminář si klade za cíl přehledně seznámit posluchače se základními povinnostmi vyplývajícími z aktuálně
platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství a ochrany ovzduší, a to s důrazem
na nejnovější změny. Jednotlivé přednášky budou doplněny také o zkušenosti z praxe. Seminář je určen všem
pracovníkům, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi, které na podniky klade legislativa v oblasti ochrany
ŽP i další odborné veřejnosti dotčené touto problematikou. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům
účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:
08:30
09:00
11:00
11:30
13:30
15:30

Prezence účastníků
Odpadové hospodářství – Ing. Jitka Špalková
Přestávka na občerstvení
Vodní hospodářství – Ing. Robin Náse
Ochrana ovzduší – Ing. Zbyněk Krayzel
Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře

Pro přihlášení na seminář použijte, prosím, elektronickou přihlášku na www.energeticky-institut.cz nebo pošlete vyplněnou níže
uvedenou přihlášku na e-mail: info@energeticky-institut.cz. Účastnický poplatek je 1.983,50 Kč + DPH 21 % (2.400,- Kč včetně DPH).
V ceně je zahrnuto občerstvení a sborník v elektronické podobě. Platbu poukažte na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu: 165297033/0300,
variabilní symbol: 21005. Daňový doklad obdrží účastník na semináři. Fakturační údaje dodavatele a další informace naleznete na našich
internetových stránkách. Potvrzení o účasti na semináři vydáváme na vyžádání. Zasláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely organizace semináře. Spojení MHD na místo konání semináře : Metro B, stanice Invalidovna, pak asi 100
metrů pěšky směr Palmovka. Parkování: zdarma před hotelem.
Organizační garant semináře: Václav Žáček, telefon: 724 550 035, email: info@energeticky-institut.cz

Závazná přihláška na seminář „Povinnosti firem v oblasti ochrany ŽP“
Přihlašuji se na jednodenní seminář, který se koná dne 20. května 2019 v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Název a adresa zaměstnavatele: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IČO: …………………………… DIČ: …………………………… Email pro potvrzení přihlášky: ….………………………..………………………………………….
E-mail účastníka (je-li odlišný): ……………………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………………………
Platba 2.400,- Kč byla/bude zaplacena z účtu č.: …………………..……………………………….…………………………dne: ………………………………..

Podpis účastníka: …………………………..……………… Razítko a podpis zaměstnavatele: ………………………..……………………………………………
Pokud si nepřejete, aby byly na e-mail účastníka zasílány pozvánky na další obdobné vzdělávací akce zaškrtněte, prosím, zde ☐

