XIX. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SK MTP
20. - 21. APRÍL, BANSKÁ BYSTRICA
INFORMÁCIE
Upozornenie!
Registrácia a slávnostné otvorenie v priestoroch hotela DIXON, Švermanova 32,
Banská Bystrica
Odborný program:
Dostane každý zaregistrovaný účastník
Postup registrácie účastníka:
Prihlásenie sa prostredníctvom portálu pre hodnotenie sústavného vzdelávania
(www.sekmtp.sk)
Identifikovaním Vašej platby konferenčného poplatku v stanovenom termíne je registrácia
zavŕšená. V prípade neúčasti nevzniká nárok na jeho vrátenie.
Konferenčný poplatok a poplatky spojené s účasťou:
Platba v hotovosti na mieste nebude akceptovaná. (povinné pre všetkých účastníkov
konferencie)
V cene konferenčného poplatku (coffee break, občerstvenie, prenájom miestnosti, náklady
spojené organizáciou konferencie).
Záujemci o aktívnu účasť sú oslobodení od konferenčných poplatkov.
UPOZORNENIE!
POTVRDENIE O ÚČASTI SA VYDÁVA LEN PO UKONČENÍ KONFERENCIE!
KONFERENČNÝ POPLATOK

Peňažný ústav: SLSP
Názov účtu: SK MTP
Číslo účtu: 0272658885
IBAN: SK63 0900 0000 0002 7265 8885 BIC AWIFT kód: SIBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo bez písmena
Do správy pre adresáta napíšte svoje meno a priezvisko!
Ubytovanie:
Hotel DIXON****

- dvojlôžková izba 80,-€

- jednolôžková izba

60,- €

Uvádzané ceny platia na izbu a noc. V cene ubytovania sú raňajky a wellness.
Objednávky na ubytovanie prosíme zaslať do 13.3.2020. Prihlášku na ubytovanie prosíme
zaslať na email: konferencia@sekmtp.sk, alebo poštou na adresu SKMTP, sekretariát Hasičská
118/2, 911 01 TRENČÍN

Spoločenský večer je vrátane slávnostnej večere vo forme švédskych stolov, víno, nealko,
tombola, program o hudbu a zábavu sa postará moderátor a DJ.
Prihlášky a abstrakty k aktívnej účasti zaslať do 28.2.2020 na e-mail: konferencia@sekmtp.sk
Záväznú prihlášku – návratku, spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení poplatkov spojených s
účasťou na konferencii je potrebné zaslať na emailovú adresu: konferencia@sekmtp.sk do
13.3.2020 (povinné pre všetkých účastníkov konferencie) alebo poštou na adresu: SKMTP,
Hasičská 2,911 01 Trenčín

ORGANIZÁTOR:

Prezident SK MTP - Iveta Šluchová
Rada SK MTP

ODBORNÝ GARANTI:

Mgr. ADRIANA MORAVČÍKOVÁ
Bc. KATARÍNA MIGASOVÁ
Mgr. PATRIK MOŠKURJAK

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Iveta Šluchová, sluchova.iveta@gmail.com, 0903 882 004
Mgr. Adriana Moravčíková, moravcikova.adri@gmail.com, 0904 201 909
Mgr. Helena Gavurová, e.gavurova@gmail.com, 0904 302 468
Silvia Strauchová, sstrauchova@gmail.com, 0907 927 370

Spracovanie poskytnutých osobných údajov je realizované v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z.
Zákon o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

