Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář

Právní úprava vodního hospodářství
reakce na sucho a povodně
3. 11. 2020
Číslo akce
Místo konání
Vedoucí akce
Informace
Cena
Lektor
Určeno

Program

10040031
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
Ing. Nora Hácová
Bc. Lenka Královcová, tel.: 466 614 321
2200 Kč (vč. 21% DPH)
JUDr. Ing. Emil Rudolf
Seminář je zaměřen na aktuální legislativu vodního hospodářství a problémy
vznikající při její uplatnění v praxi.
 Přehled účinné právní úpravy
Změny připravované a realizované v roce 2020
 Charakteristika projednávané 33. novely zákona o vodách
 Připravovaný nový stavební zákona jeho propojení se speciální legislativou péče o
životní prostředí
 Diskuse, dotazy a závěr

Časový harmonogram

Organizačnípokyny

8,30 – 9,00 hod. prezence
9,00 - 14,30 hod. odborný program

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 26. 10. 2020 buď:
- elektronicky (viz www.dtpce.cz - po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a
tím bude provedena Vaše registrace) nebo
- poštou na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27
Pardubice nebo
- oskenovanou na e-mail: kralovcova@dtpce.cz
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600
u MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10040031.
IČ: 48151904, DIČ: CZ48151904
Účastnický poplatek je též možné uhradit u prezence

Nabízíme možnost prezentace Vaší firmy v rámci semináře
o Distribuce propagačních materiálů …………………………….……. 1 815 Kč (vč. DPH)
o Pronájem stolu, 2 židlí ………..…………………………………………. 2 420 Kč (vč. DPH)
o Reklamní vystoupení cca 10 – 15 minut …………………………. 3 025 Kč (vč. DPH)
Společnost: …………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
IČ: ……………………………………….. DIČ: ..…………………………tel. č.:…………………………………………..

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Aktuální změna v legislativě vodního hospodářství
3. 11. 2020
Uzávěrka přihlášek je dne 26. 10. 2020. Přihlášku prosím zašlete:
-

elektronicky (viz www.dtpce.cz - po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a tím bude
provedena Vaše registrace) nebo
poštou na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice nebo
oskenovanou na e-mail: kralovcova@dtpce.cz
Jméno a příjmení:

Adresa plátce (firmy):

DIČ:

IČ:

Telefon:
Pokud souhlasíte, můžeme Vám zasílat pozvánky e-mailem:
Váš e-mail:

ano

-

ne

Váš dotaz:
_________________________________________________________________

Souhlas
Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám.
Republiky 2686, 532 27 Pardubice, IČ 48151904 (dále jen DT).
Tento souhlas se týká listinné či elektronické podoby za účelem zasílání nabídek akcí, pořádaných DT.
Souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na: kralovcova@dtpce.cz.
Potvrzujeme závazně, že dne............................... jsme uhradili (uhradíme)
částku.............................. Kč z účtu č……………………..…………………………..
u peněž. ústavu .........................……........ na účet č. 10006-7503524/0600
MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10040031
Zaplatíme hotově u prezence
Podpis účastníka

Razítko a podpis zástupce
vysílající organizace

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz

