eský spolek pro pé i o životní prost edí – SPŽP
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
I O: 266 66 294
tel.: 221 082 365; fax: 222 222 155; mobil: 736 414 463
. ú tu: 35 – 5604130 247 /0100

POZVÁNKA
na

2. tradi ní Kabinet odpad (KO) v 1. pololetí 2010,
který se uskute ní v budov Ministerstva životního prost edí R (MŽP)
Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice
KABINET ODPAD

Zam ení: Zm na zákona o odpadech - schválená euronovela
Lektor:

Mgr. Eva Strnadová, odbor odpad MŽP

Termín a as konání: tvrtek, 29. dubna 2010 od 13.30 hod. do cca 16.00 hod.
Místo konání:

MŽP, místnost . 432

Odborný garant kabinet : RNDr. Vlastimila Mikulová ( FŽP ZU, SPŽP) ve spolupráci
s odborem odpad MŽP
– spojení: e-adresa: mikulova@fzp.czu.cz
Organiza ní garant: Ing. Libuše.Deylová
– spojení: tel. : 221 082 365; 241 493 381; 724 911 879
e-adresa: cspzp@csvts.cz ; libuse.deylova@volny.cz
Vložné: lenové SPŽP:
150,- K ,
ne lenové SPŽP: 250,- K
studenti a nevýd le n inní: zdarma
Upozor ujeme, že p i odhlášení ú asti na kabinetu do 3 dn p ed jeho konáním se vložné vrací po
ode tení storno poplatku ve výši 20% vložného, p i pozd jším odhlášení, p ípadn p i neohlášené neú asti
p ihlášeného ú astníka se vložné nevrací. Je však možno místo p ihlášeného ú astníka vyslat jeho
náhradníka.
Prosíme o oznámení ú asti na KO do st edy, 28. dubna 2010 12,00 hod.
Vložné lze zaplatit bankovním p evodem ( .ú tu SPŽP: 35 – 560 4130 247 /0100), p ípadn i hotov u
prezence . Variabilní symbol je íslo KO: 407

eský spolek pro pé i o životní prost edí – SPŽP
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
I O: 266 66 294
tel.: 221 082 365; fax: 222 222 155; mobil: 736 414 463
. ú tu: 35 – 560 4130 247 /0100 VS: 2904
P IHLÁŠKA NA KO duben /2010

Titul, jméno, p íjmení: …………………………………………………………………
Pracovišt : ……………………………………………………………………………..
Kontaktní adresa: PS . místo, ulice, .p.:……………………………………………….
adresa e-pošty: …………………………………………

Potvrzení o platb
vložné na KO b ezen /2010 bylo zaplaceno bankovním p evodem z ú tu*:
…………………………………………. dne………2010 //bude zaplaceno

hotov *

Datum: ……………2010

razítko, podpis
Prosím, zaškrtn te zvolený zp sob platby

