na XXXII. celoslovenský seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti práce,
ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktorý sa uskutoční v dňoch

20.03. – 22.03.2019
v Grand hoteli PERMON, Podbanské 18, 032 42 Pribylina www.hotelpermon.sk
Odborný garant:

Ing. Milan Fančovič, riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce

Organizačný garant:

Mgr. Simona Fančovičová

0911/775 600

Cieľ seminára:

Poznať povinnosti zamestnávateľa a riadiaceho personálu v zmysle legislatívy
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. Pripraviť
účastníkov tohto seminára k aplikácii účinných preventívnych opatrení v záujme
zamestnávateľov, nevyhnutných na zaistenie BOZP v pracovnom procese v zmysle
najnovšej legislatívy v tejto oblasti.

Strava:

20.03.2019 začína obedom od 12:00 do 14:30 hod.

Prezencia :

na 8. poschodí pred kongresovou sálou v stredu 20.03.2019 od 13:00 – 14:00 hod.
Pri registrácii požadujeme predloženie kópie dokladu o zaplatení.

Ubytovanie:

Ubytovanie sa platí hotelu Permon na mieste konania a rezervuje sa písomne
mailom na: kongres@hotelpermon.sk. Je možné sa ubytovať aj v hoteli Pieris - 10
min. chôdze od Permonu - odvoz vláčik "Permon Expres." Ubytovanie začína v stredu
20.03.2019 po 12:00 hod. a končí v piatok 22.03.2019 do 10:00 hod.

Doprava:

Pre účastníkov seminára, ktorí nepoužijú vlastnú dopravu, bude 20.03.2019 pred
železničnou stanicou v Liptovskom Mikuláši pristavený mikrobus hotela Permon
s odchodom o 12:25 hod. (bude čakať na rýchlik R 606 Liptov s odchodom z Košíc
o 10:07 hod. a s príchodom o 12:11 hod. do Liptovského Mikuláša a bude čakať na
rýchlik R 603 PSS Lišiak s odchodom z Bratislavy z hl. stanice o 8:13 hod. a
s príchodom o 11:47 hod. do Liptovského Mikuláša). Dňa 22.03.2019 odvezie
mikrobus účastníkov späť do L. Mikuláša o 08:00 hod. z hotela na stanicu.

Účastnícky poplatok: 170,-€ bez DPH (204 s 20% DPH)
pre členov Klubu IBP: 160,-€ bez DPH (192 s 20% DPH)
(v kalkulácii sú zahrnuté náklady na : zborník, zabezpečenie seminára, mzdy lektorov, stravné, kúpeľný poplatok, občerstvenie, doprava autobusom (železničná stanica L. Mikuláš - hotel a späť))

Účastníci seminára majú neobmedzený vstup do „Vodného sveta“ a parkovanie zdarma
Ceny ubytovania za osobu/noc pre účastníkov seminára
Hotel Permon**** : 90,-€ s DPH samostatná izba, 49,-€ s DPH dvojlôžková izba
Hotel Pieris*** :
80,-€ s DPH samostatná izba, 44,-€ s DPH dvojlôžková izba
Ubytovanie sa platí hotelu Permon na mieste konania a rezervuje sa písomne mailom na: kongres@hotelpermon.sk.

IBP, s.r.o.
Office: Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava 2

odbornosť a kvalita je naša priorita

IČO : 35 859 857
IČ DPH : SK2020226846
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