Priemet požiadaviek legislatívy REACH a CLP a BOZP vyžaduje od výrobcov a
dodávateľov premyslenú stratégiu, ktorá reflektuje základné zákonné podmienky
použitia chemických látok a zmesí na pracovisku z pohľadu ochrany zdravia a
životného prostredia.
Dnes do tejto oblasti zasahuje jednak legislatíva bezpečnosti a ochrany pri práci,
legislatíva ochrany životného prostredia—najmä vôd a ovzdušia a špecifická
legislatíva podľa typu výrobkov alebo služieb. Chemická legislatíva REACH zavádza
nové inštitúty—opatrenia na kontrolu rizík a podmienky použitia chemických látok a
zmesí = rozširuje už zavedené nástroje obmedzovania expozície špecifických látok
novými limitnými hodnotami pre pracovné prostredie (DNEL, DMEL) a životné
prostredie (PNEC).
Školenie poskytne prehľad aktuálnych požiadaviek legislatívy a výmenu názorov a
skúseností medzi účastníkmi.
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Účastnícky poplatok:

99 €

(ceny sú uvedené bez DPH)

TERMÍN UKONČENIA REGISTRÁCIE
2 dni pred termínom konania seminára
POPLATOK
Účastnícky poplatok pokrýva náklady spojené s účasťou jednoho účastníka, zborník
prednášok, obed a občerstvenie. Hneď ako dostaneme registráciu Vám zašleme jej
potvrdenie a faktúru.
TERMÍN
Posledný termín pre registráciu na seminár je vždy 2 dni pred termínom konania.
Účastníci budú zaraďovaní do kurzu podľa dátumu prijatia prihlášky.
Počet účastníkov kurzu je obmedzený.
Organizátori si vyhradzujú právo zrušiť konanie kurzu v prípade nízkeho záujmu. V tomto
prípade budú všetky zálohové platby vrátené v plnej výške.
Účastnícky poplatok musíme registrovať na našom účte ešte pred začatím školenia.
Pre zjednodušenie komunikácie uvítame zaslanie avíza o platbe.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI
Akceptujeme zrušenie registrácie v termíne do 10 kalendárnych dní pred dňom konania
školenia bez poplatku. V prípade zrušenia registrácie po tomto termíne alebo v prípade
neúčasti je poplatok splatný v celej výške.
Školenia sa môže zúčastniť náhradný účastník po potvrdení vysielajúcou organizáciou.
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