Združenie Organizácií Verejných Prác SR
Slovak Public Works Association

Vážené dámy a páni,
dovoľte mi pozvať Vás v mene prezidenta ZOVP SR a sponzorov
na Kongres, ktorý sa bude konať

v dňoch 18. – 19. októbra 2022, hotel Atrium, Nový Smokovec

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER

Program Kongresu ZOVP SR:
Utorokok 18. 10. 2022
8:30 - 09:30
registrácia účastníkov Kongresu
9:30 - 09:40
slávnostné zahájenie Kongresu, privítanie hostí a príhovor hostí
9:40 - 12:00
„Workshop“ na tému: „MBU úprava odpadov pred skládkovaním“
12:00 - 13:30
prezentácia vystavovateľov v kongresovej sále
13:30 - 14:30
obed
15:00 - 16:00
organizovaná prehliadka komunálnej techniky na vonkajšej ploche
16:00 - 18:00
individuálna prehliadka vonkajšej výstavy
19:00 - 01:00
spoločenský večer
Streda 19. 10. 2022
9:00 - 14:00
rokovania s obchodnými partnermi, výmena skúseností

Vážené dámy a Vážení páni,
tešíme sa na Vašu účasť na kongrese ZOVP SR a veríme, že strávite príjemné chvíle
v spoločnosti kolegov a priateľov z oblasti komunálnych služieb a radi využijete túto príležitosť
stretnúť sa so zástupcami samosprávy ako aj s vystavovateľmi a výrobcami produktov pre výkon
verejno-prospešných služieb pre mestá a obce. Veríme, že podujatie bude pre Vás príležitosťou
k nadviazaniu nových kontaktov a priateľstiev, a že radi prídete aj na naše ďalšie spoločné akcie.
Spestrením spoločenského večera bude aj tombola, s reklamnými predmetmi vystavujúcich
spoločností, alebo prezentmi charakterizujúcimi členské organizácie alebo zriaďovateľské obce
a mestá. Ak uznáte za vhodné prezentovať sa i takouto formou, požiadame Vás o odovzdanie „ceny
do tomboly“ pri prezentácii.

Ing. Kristína Priesterová
sekretariát ZOVP SR

MEDIÁLNI PARTNERI

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
KONGRES ZOVP SR
18. – 19. 10. 2022, hotel Atrium, Nový Smokovec
Pre prihlásenie sa Kongres použite elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke
http://www.zovp.sk/akcia.asp

Termín uzávierky prihlášok s garanciou ubytovania: 20.09.2022
Termín uzávierky prihlášok bez garancie ubytovania: 11.10.2022

Kontakt na ubytovanie:
Atrium Hotel
Nový Smokovec 42
Vysoké Tatry
Rezervácia ubytovania: cez rezervačný systém :
https://booking.atriumhotel.sk/sk/search/1662116288St8mYZqPIW7qqcU08VjIbl

alebo cez www.atriumhotel.sk zadaním promokodu „ ZOVP2022“
Pozn.: na www stránke vpravo dole okienko REZERVOVAŤ

GPS:
N 49.137700
E 20.215000
www.atriumhotel.sk

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne!
Stravovanie pre dvoch zástupcov členskej organizácie je hradené z rozpočtu ZOVP SR.

Možnosti prezentácie pre vystavovateľov

Vystavovateľ

člen

nečlen

vonkajšia výstavná plocha s prezentáciou v kongresovej sále

150,- €

400,- €

výstavný stánok-stolík v interiéri s prezentáciou v kongresovej sále

100,- €

200,- €

obed dňa 18.10.2022

25,- €

účasť na spoločenskom večeri vrátane rautu 18.10.2022

50,- €

Organizačné pokyny:
 Elektronickú prezentáciu (PowerPoint, video) pošlite na adresu zovp@zovp.sk
 Návoz exponátov na výstavu na vonkajšej ploche a ich umiestnenie najneskôr v utorok
18.10.2022 do 08:30 hod. podľa pokynov organizátora
 Parkovanie prepravných vozidiel a prívesných vozíkov a ich umiestnenie podľa pokynov
organizátora
 Vystavovateľ je povinný uviesť výstavný priestor do pôvodného stavu a odniesť po sebe prípadný
odpad
 Organizátor nezodpovedá za zabezpečenie majetku vystavovateľov

