a spolupracujúce odborné inštitúcie
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

RECYKLÁCIA
ODPADOV 2020
15. – 16. jún 2020
Vysoké Tatry, Hotel ATRIUM

I. informácia

CIELE
Cieľom konferencie je osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako
aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie ako aj pripravované
zmeny v oblasti legislatívy. Koferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné
prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom
miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve
a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce. Na
konferencii bude aj priestor na prezentácie spoločností, ktoré ponúkajú služby a výrobky v odbore
recyklácia formou sprievodnej výstavky, prípadne ﬁremnej prezentácie v programe.

TÉMY KONFERENCIE

ORGANIZÁTORI

1
2

Kongres STUDIO, spol. s r.o.

3
4

5

6
7

LEGISLATÍVA

a spolupracujúce inštitúcie
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Kongres STUDIO, spol. s r.o.
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Mobil: +421 908 727 642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk

www.kongres-studio.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TERMÍN

15. – 16. jún 2020

MIESTO KONANIA

Vysoké Tatry, Hotel ATRIUM***
www.atriumhotel.sk

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

Odborné a ﬁremné prezentácie, výstavka ﬁremných produktov,
odborná diskusia a spoločenský diskusný večer.

ROKOVACIE JAZYKY

Slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie).

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Výška účastníckeho poplatku bola predbežne stanovená
na 198 EUR (vr. DPH) a zahŕňa náklady na organizačné
zabezpečenie konferencie, zborník prednášok, občerstvenie,
a záverečný obed.
Organizátori sa rozhodli umožniť redukované vložné pre
účastníkov z prostredia štátnej správy a vysokých škôl a to vo
výške 150 EUR (vr. DPH).

UBYTOVANIE

Pre účastníkov sympózia je zabezpečená rezervácia v hoteli
Atrium v 1- a 2-posteľových izbách v limitovanej kapacite.
Rezerváciu si každý účastník zabezpečí individuálne priamo
s hotelom.
Pri rezervácii je potrebné uviesť heslo RECYKLACIA ODPADOV.
Cena ubytovania na 1 noc v hoteli Atrium pre účastníkov
konferencie (v cene sú zahrnuté raňajky, parking, Wiﬁ
a vstup do welness)
1-posteľová izba (1/1) ........ 65 EUR
2-posteľová izba (1/2) ...... 80 EUR (t.j. 40 EUR / 1 osobu)

UZÁVIERKA I. INFORMÁCIE

Najjednoduchšia forma prihlásenia je on-line predbežná prihláška,
ktorú nájdete na www.kongres-studio.sk. Vyplnenú prihlášku
nám môžete poslať aj prostredníctvom e-mailu, na adresu
organizačného garanta. Termín na odoslanie predbežnej
prihlášky je najneskôr do 24.4.2020.
Všetkým predbežne prihláseným záujemcom pošleme potom
pozvánku s programom a záväznou prihláškou, kde bude cenník
s údajmi pre úhradu účastníckeho poplatku a ostatných foriem
prezentácie, ktoré si zvolíte.

