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Zvyšujúce sa požiadavky legislatívy, odberateľov a konzumentov vyžadujú od
výrobcov a dodávateľov premyslenú stratégiu, ktorá reflektuje základné zákonné
podmienky uvádzania výrobkov na trh, poskytovanie informácií v dodávateľskom
reťazci, transparentnosť a dôveryhodnosť.
Dnes do tejto oblasti zasahuje jednak chemická legislatíva, a špecifická legislatíva
podľa typu výrobkov alebo služieb, ochrana životného prostredia a BOZP. Chemická
legislatíva REACH zavádza nové inštitúty plošného zákazu použitia chemických
látok = „autorizáciu“, ale rozširuje aj nástroj obmedzovania špecifických látok.
Komunikácia v dodávateľskom reťazci sa stáva špecifickejšou vo forme rozšírených
kariet bezpečnostných údajov a expozičných scenárov, ktoré predstavujú záväzné
rámce pre použitie chemických látok a zmesí vo výrobných podnikoch.
Konzultačno-informačný seminár poskytne prehľad aktuálnych požiadaviek
legislatívy a výmenu názorov a skúseností medzi účastníkmi.

www.ekotox.sk
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášiková 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.safearticles.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 574/1, 619 00 Brno - Horní Heršpice, Česká republika

·

·
·
·
·
·
·
·

-

—

—
—

—

—

¨

Strana 2

Účastnícky poplatok:

99 €

(ceny sú uvedené bez DPH)

TERMÍN UKONČENIA REGISTRÁCIE
10 dní pred termínom konania školenia
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
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.
MIESTO KONANIA KURZU

bude oznámené registrovaným účastníkom 7 dní pred konaním kurzu

ZAREGISTRUJTE SA NA
WWW.EK OTOX.S K
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Bratislava 15.1.2019
Meno / á

Organizácia
Adresa
IČO

DIČ

Telefón
E-mail
Banka
Číslo účtu
Suma k úhrade
Čiastka k úhrade
Účastnícky
poplatok

Bez DPH

99,00

DPH

Spolu

19,80

118,80

VS: podľa dátumu konania

Tatra banka a.s., Vajanského nábrežie 5,
Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 2621002788 / 1100
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2100 2788
SWIFT: TATRSKBX

Registrácia:

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Zuzana Maárová

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie

IČO: 31 437 443
IČ DPH: SK2020362949
DIČ: 2020362949

Telefón: +421 (2) 4594 3712, +421 (2) 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
Fax: +421 (2) 4594 5223
www: www.ekotox.sk
e-mail: conference(at)ekotox.sk; ekotox(at)ekotox.sk
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