V Novom Meste nad Váhom, 18.05.2011

POZVÁNKA

Vážení kolegovia,
regionálna pobočka Slovenskej komory mediátorov v Novom Meste nad Váhom

Vás srdečne pozýva
na neformálne stretnutie mediátorov
Kedy ?
3. júna - 4. júna 2011

Kde ?
Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom,
areál hotela PERLA (http://www.zelenavoda.sk/)

Program :
Prvý deň - 03. 06. 2011
1330 –14°°

14°°

-

1530

Prezentácia
Otvorenie – členovia Predsedníctva SKM
Ing. Alena Ondrová, vedúca pobočky
Mgr. Martin Dubníček “ Perspektíva mediácie „
- návrhy a zmeny novela zákona o mediácii ( decembri 2011)
Implementácia mediácie do právneho systému SR v nadväznosti na
legislatívu EU
Diskusia k téme

1530 – 17°°

„ Čo je mediácia ?“ – Aktivita pre osvetu mediácie pre laickú

verejnosť - informácie , poradenstvo ( info materiály zabezpečí
pobočka)

17°° - 19 °°

Zhodneme sa v športe
– preteky zmiešaných dvojíc na vodných bicykloch
– plážový volejbal, nohejbal, tenis

19°° - 23°°

Večer v kolibe – po práci o práci - výmena pracovných
skúseností,
spoločenský večer, grilovanie, vyhodnotenie športových aktivít

Druhý deň - 04.06.2011 :
6°° - 8°° Ranná vychádzka na hrad Beckov /dobr ovoľná/
9°° - 9 30 Raňajky

10°° 12°°

JUDr. Alena Huťanová, výklad k novele Zák. práce

12 30
14°°

Obed
Záver stretnutia

Za organizačný tím Vás srdečne pozýva

Ing. Alena Ondrová
vedúca regionálnej pobočky SKM
Nové Mesto nad Váhom

Svoju účasť, prosíme, potvrďte e-mailom na adresu :
pobockaskm@azet.sk najneskôr do 30.05.2011,
návratka (v nej informácie o cene) je súčasťou tejto pozvánky.

NÁVRATKA

Priezvisko

..............................................

Meno

.............................................

Tel. č.

.............................................

Evid.číslo v Zozname mediátorov MS SR

...............

Prihlasujem sa na podujatie organizované SKM, ktoré sa uskutoční v dňoch
03-04.06.2011
na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom v areály hotela Perla
a poukazujem účastnícky poplatok v sume 40,00 EUR
(v prípade rezervácie nocľahu na jednu noc + 20€ / osoba / dvojposteľová izba
alebo + 33 € / osoba/ jednoposteľová izba)
Zároveň :
žiadam - nežiadam* rezerváciu ubytovania na 1 noc
•

v jednoposteľovej izbe -- v dvojposteľovej izbe*
nehodiace sa prečiarknite

Spolu uhrádzam na účet č. 2625028854/1100 Tatra banka .......... EUR

VS platby : Evidenčné číslo v zozname mediátorov MS SR
Do popisu prevodného príkazu uveďte Vaše priezvisko ( alebo jeho skrátený
tvar)

V cene je :
strava, materiály, propagácia akcie, grilovanie, športové aktivity + nocľah

.........................................................

