ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

POZVÁNKA
pre členov ZOVP SR,
Francúzsko - Alsasko, 12. 3. – 15. 3. 2018,
v spolupráci s firmou ADACOM SR a Conqest FR
na tematickú pracovnú cestu „Životné prostredie v praxi“.

Obsahová náplň pracovnej cesty bude zameraná najmä na mestskú zeleň, komunálnu zametaciu a čistiacu
techniku, zimnú údržbu, údržbu mestského mobiliáru a nakladanie s odpadmi.

PROGRAM:
12.3.2018 (pondelok)
8:00 – odchod z Trnavy, firma HANES Slovakia s.r.o., ul. Pri kalvárii 20, Trnava na letisko Schwechat (A)
11:20 – odlet lietadlom do Stuttgartu (D)
12:35 – Stuttgart, odchod autobusom do mesta Wissembourg (FR)
13.3.2018 (utorok)
– prezentácia spoločnosti a profesionálnej techniky na údržbu zelene značky ETESIA
– návšteva európskeho parlamentu v Štrasburgu
14.3.2018 (streda)
– prezentácia spoločnosti NOREMAT, profesionálny výrobca mulčovačov, priekopových ramien
a svahových traktorov
– prezentácia spoločnosti MATHIEU, popredný výrobca zametacej techniky
15.3.2018 (štvrtok)
– prezentácia spoločnosti ACOMETIS, výrobca automobilových nadstavieb pre zimnú údržbu
komunikácií
14:40 – odchod lietadlom z letiska Stuttgart do Schwechatu
Cca 16:00 – odchod autobusom z letiska do Trnavy. Predpokladaný príchod do Trnavy 17:30 hod.
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ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

PREPOKLADANÁ CENA : 190 ,- EUR
ZÁLOHOVÁ PLATBA : 190 ,- EUR/osoba

Počet je obmedzený na 35 osôb !
Záujemca je povinný sa zaregistrovať do 31. 1. 2018 na adrese : www.zovp.sk/akcia.asp !!!
(mesiac pred odletom musia byť vystavené letenky na meno, zmena mena alebo stornovanie len za poplatok!)

Cena obsahuje:


spiatočnú letenku Schwechat (A) – Stuttgart (D)



prepravu autobusom



strava



ubytovanie

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,
IBAN : SK03 0900 0000 0000 1148 8726
SWIFT : GIBASKBX
VS: IČO konkrétnej organizácie
Popis : FR – názov vašej organizácie

Prajeme Vám prijemnú cestu !

Organizačné informácie: Ing. Priesterová, mobil: 0907/932 918, mail: sekretariat@zovp.sk
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