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,,MODERNÁ sPRÁvA REGISTRATÚRY"
Termíny: 11. 03. zozo TRNAVA o o9:oo hod,, (prezentáciav čase B3o h - 9,oo h)
Miesto konania:

Trnava - okresný úrad, Kollarova B, Trnava - zasadačka č. rrr - rrz, r. poschodie
odborný zamestnanec Ministerstva rmútra sR odboru archívov a registratur
39 € / os. pri úhrade bankovým prevodom
40 € / os. pri platbe v hotovosti

V cene je zahrnuté obČerstvenie (káva, čaj, minerálka, bageta), študijný materiál. Na seminári obdržíte na základe
závázného Prihlásenia fakhíru a osvedčenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 3g5/vooz Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niekto4ých zákonov v znenizmien účinných od, or, rr. zor5.

Na seminári Ponúkame moŽnosť zakúpenia novej publikácie o správe registratúrg s novelizovaným registrom
záznamov alehotamiuloŽenia s názvomModerná správaregistratúrg zazvýhodnenúcenu 9,9o €.

Možnosti prihlásenia (najneskór 3 kďendárne dni pred termínom seminara):
- PoŠtou - vYPlnená návratka na adresu Asociácie správcov registratury, korešpondenčná adresa: J. Krála

65l., g7z z6 Nitrianske Rudno
- mailom na e-maii: seminareG)asrsr.sk
- telefoniclry na tel. c.46l54 55 o6o
- cez online formulár na našej stránke !!!11ié§§]]§j!

úhrada:
ÚČastníckY PoPlatok Žiadame uhradiť vopred na účet: Slovenská sporitelŤa, a, s., IBAN: SK9r o9oo oooo ooo3
7z4o 85z5, KS: o3o8, VS: IČO VaŠej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr). Vtomto prípade sa táto
Pozvánka Považuje zaz(lohovú fakturu. Výúčtovaciu fakturu dostane účastník na seminári.
ÚČastníckY PoPlatok moŽno uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii. Aj v prípade platby v hotovosti prosíme
o prihlásenie z dóvodu kapacitného a technického zabezpečenia.
Prihlásenie je moŽné stornovať max. 1 deň pred konaním seminára, inak bude účastnicky poplatok, aj
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prihláška na seminár

,,MODERNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRY,

organizovaný dňa rr. 03,2,o2o o o9:oo hod. v/vo Trnave

ASoclÁClA
sPRÁVCoV

Lektor:
Cena:

IDENTIFI KÁCIA ORGANI ZÁgB
Presný názov ť ,, { i
a adresa ,l,r,^L . ]
zamestnávatela: 'l

ICO:

DIČ:

IC DPH:

e-mail: aJil,íllr- tť,'Utt."g ( *,
r

ďaa1-oafg
}aL44T řr17

KONTAKTNÉ Úonln
tel. číslo: ť !.! Í, .:)tt ( ť;1-7

účasrxíx7 účesrxícI
Priezvisko, meno, titul + dátum
narodenia
(údaje uvádzané na osvedčení):

sPÓsoB Úunnoy*

ů

1.

2.

3.

4.

Ú-Áu"J řů^"--"/

\ 
- bankoým prevodom - uhradený ao^...,.|..Í..ť={.

- v hotovosti
* lybraťjednu z možností úhrady účastníckeho poplatku (označiť kdákom)

POLITIKA BEZPEČNOSTI

\ Sttrtasim so spracovaním osobných údajov
íbližšie vid. druhá strana)

centrum vořného času
Vjame 3
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