Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického,
farmaceutického a papierenského priemyslu
Slovenskej republiky
tel.: 0905 234 433, e-mail: vendelin.iro@suz.sk

POZVÁNKA NA KONFERENCIU SUZ

V súlade so schváleným programom stretnutí členov SUZ Vás pozývam
na konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch

24. - 26. septembra 2019

Gestorom konferencie je STREICHER SK, a. s.

S pozdravom

Prílohy:
Program konferencie SUZ

KONTAKT:
Ing. Michal Ševcech
tel: +421 917 767 541
e-mail: m.sevcech@streicher.sk

Ing. Jana Juríková
tel: +421 908 741 580
e-mail: j.jurikova@streicher.sk
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Organizačné pokyny
Miesto konania konferencie:
Village resort HANULIAK****
Oslobodenia 1071/118
013 05 Belá
Slovenská republika
Web: www.resorthanuliak.sk
E-mail: recepcia@resorthanuliak.sk
Telefón recepcia +421 41 707 8901
GPS súradnice: N 49.242947°, E 18.953925°

Village Resort Hanuliak

Country Saloon

www.resorthanuliak.sk

www.countrybela.sk

Žiadame účastníkov o zaslanie priloženej návratky najneskôr do 16. 9. 2019
e-mailom na adresu: j.jurikova@streicher.sk
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Účastnícky poplatok voči faktúre je 130 €.
Účastnícky poplatok nehradia členovia SUZ, prezentujúci a vystavovatelia (tu sa postupuje podľa
vopred dohodnutých podmienok) a pozvaní hostia.

Ubytovanie :
Žiadame účastníkov, aby si ubytovanie zarezervovali individuálne s hotelom. Z kapacitných dôvodov
sú pre potreby ubytovania zabezpečené 2 hotely (ceny uvedené nižšie). Kapacity hotela sú
obmedzené preto odporúčame vybaviť si rezerváciu čím skôr.

1) Village resort HANULIAK****
Ceny ubytovania vrátane raňajok:
-

1-lôžková izba – 70,00 €/noc
2-lôžková izba – 90,00 €/noc

-

miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania 0,50 € osoba/noc.

Rezervácia prostredníctvom e-mailu: recepcia@resorthanuliak.sk
alebo telefonicky: +421 41 7078901-2
Heslo na ubytovanie za zvýhodnenú cenu: „STREICHER KONFERENCIA SUZ“

2) COUNTRY SALOON Belá*** (nachádza sa hneď oproti hotela Village resort HANULIAK)
Ceny ubytovania vrátane raňajok :
-

1-lôžková izba Standard
1-lôžková izba Lux
2-lôžková izba Standard
2-lôžková izba Lux

-

miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania 0,50 € osoba/noc.

- 44,00 €/noc
- 54,00 €/noc
- 66,00 €/noc
- 82,00 €/noc

Rezervácia prostredníctvom e-mailu: countryclub.bela@gmail.com
alebo telefonicky: +421 41 5693 244

Prípadné storno poplatky za ubytovanie si budú riešiť účastníci konferencie priamo s príslušným
hotelom v zmysle VOP Hotela Village resort HANULIAK****, resp. Hotel COUNTRY SALOON ***
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Návratka
Konferencie SUZ v dňoch 24. - 26. 09. 2019 sa zúčastní:

Meno a priezvisko

Firma

Pracovná pozícia

E-mail:

Mobil:

U účastníka platiaceho 130,00 € uviesť
Fakturačná adresa:

IČO:
DIČ:

Objednávka služieb - pri zvolenej alternatíve napísať „ÁNO“:
24. 9. 2019

25. 9. 2019

26. 9. 2019

Obed
Večera
Potravinové
intolerancie
a diéty

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov Spoločnosťou údržby, výroby a montáže podnikov
chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu, SUZ, Pionierska 15, 831 02, Bratislava, IČO: 308 46 803
(ďalej len „SUZ“), uvedených návratke tejto prihlášky na konferenciu SUZ, ako aj so zverejnením obrazových
a zvukových záznamov z konferencie SUZ. Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia
osoby prihlásenej na konferenciu SUZ, ako aj propagácie konferencií SUZ. Získané informácie môžu byť postúpené
tretej osobe na marketingové účely.

Podpis účastníka :

Dátum:
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INTERNÝ PROGRAM
V rámci konferencie SUZ sa dňa 26. 9. 2019, v čase od 9:00 - 11:00 hod. uskutoční interný program
konferencie v prostredí národného parku Malá Fatra.
https://www.terchova.sk/navstevnik/turisticke-trasy/janosikove-diery

Interného programu sa zúčastní:
Meno a priezvisko:
Firma:
Pracovná pozícia :

EXKURZIA
V rámci konferencie SUZ sa dňa 26. 9. 2019, v čase od 12:30 - 14:30 hod. uskutoční prehliadka závodu
KIA Motors Slovakia, Teplička nad Váhom.
Pre návštevu závodu si vyčleňte 1,5 až 2 hodiny.
Súčasťou programu je:
- reprezentačné video
- prezentácia základných informácií a výrobného programu spoločnosti
- prehliadka výrobných hál /zvarovňa a montáž/
Poznámka: Prezentácia a prehliadka výrobných priestorov bude v slovenskom jazyku. Na parkovanie
vozidiel návštevníkov je možné využiť veľkokapacitné parkovisko pred závodom , priamo pred hlavnou
osobnou recepciou. Parkovanie je bezplatné.
Prehliadka výrobných hál trvá približne 1 hodinu, počas ktorej návštevníci prejdú úsek dlhý približne 3 km.
Trasa je bezbariérová. Podmienkou návštevy je vstup do výrobných hál v uzavretej a pevnej obuvi s pevnou
podrážkou ako aj dlhé nohavice. V prípade, že návštevník nesplní všetky náležitosti, vstup do závodu mu
nebude umožnený.
Exkurzie sa zúčastní:
Meno a priezvisko:
Firma:
Pracovná pozícia :

Vyplnenú a podpísanú návratku poslať na e-mail:
j.jurikova@streicher.sk

V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so
spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, spoločnosť, vlastnoručný podpis.
Súhlas poskytujem pre účely evidencie osôb vstupujúcich do areálu závodu KIA Motors Slovakia a to na dobu vykonania
predmetnej exkurzie závodu. Zároveň týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/la nižšie, som poskytol/la
spoločnosti STREICHER SK, a. s. dobrovoľne a sú pravdivé.
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