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
a Valné zhromaždenie SUZ

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

29.9. – 30.9. 2020
Program –exkurzia 1.10.2020 sa neuskutoční /Kon.19 /

Gestorom konferencie je EURO PUMPS TECH, s.r.o. Jaslovské
Bohunice

S pozdravom

Prílohy:
Program konferencie SUZ
KONTAKT:
Ing. Ferdinand Chromek
tel: +421-903-448-980
e-mail: chromek@europumps.sk

p. Mária Čavarová - sekretariat
tel: + 421 -903-892- 595
e-mail: cavarova@europumps.sk

Organizačné pokyny

Miesto konania konferencie:
Hotel HOLIDAY IN Trnava
Hotel HOLIDAY INN Trnava, Hornopotočná 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Web: https://holidayinn-trnava.sk/
E-mail: info@holidayinn-trnava.sk
telefón: + 421 (0)33 3250 100
GPS súradnice: 48 °379'948''N, 17 °587'609''E

Žiadame účastníkov o zaslanie priloženej návratky najneskôr do 11.9.2020 e-mailom na adresu:
cavarova@europumps.sk

Účastnícky poplatok oproti faktúre je 130 €/osobu
Účastnícky poplatok nehradia členovia SUZ, prezentujúci a vystavovatelia (v týchto prípadoch sa
postupuje podľa vopred dohodnutých podmienok) a tiež poplatok nehradia pozvaní hostia.

Ubytovanie
Žiadame účastníkov, aby si ubytovanie zarezervovali individuálne s pracovníkmi recepcie hotela.
Heslo : SUZ -2020
1) Hotel HOLIDAY INN Trnava ****
Ceny ubytovania:
- 1-lôžková izba – 89,00€
- 2-lôžková izba – 99,00€
- miestny poplatok nie je zahrnutý v cene ubytovania a je vo výške 2,-€
Rezervácia prostredníctvom e-mailu: reservations@holidayinn-trnava.sk alebo telefonicky
+421 (0)33 3250 100

Prípadné storno poplatky za ubytovanie si budú riešiť účastníci konferencie priamo s hotelom
HOLIDAY INN Trnava **** v zmysle VOP hotela.

UPOZORNENIE NA EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA.
O protiepidemiologických zásadách budú návštevníci hotela, ako aj konferencie informovaní
pri ubytovaní, resp. pri registrovaní na konferenciu.
Zatiaľ doporučujeme mať u seba ochranný rúšok.

Parkovanie v okolí hotela
Dovoľujeme si Vás informovať, že hotelové parkovanie je určené predovšetkým pre ubytovaných
hostí hotela. Pre neubytovaných hostí hotela odporúčame využiť nasledujúce parkovacie možnosti v
okolí hotela:
Parkovanie na platenom parkovisku vedľa hotela HOLIDAY INN-Parkovisko „U Krála Ľudovíta“
Hornopotočná ulica 1
Kapacita: je celková 37 miest
Záujem o toto parkovanie je potrebné osobitne nahlásiť na Mgr. Simona Bachratá tel. č. 0917 866 905
Email: invexreal@outlook.sk , treba dojednať spôsob parkovania
Platba: od 7°° - 19°° hod je 12 hod =6 eur ,v noci je to bez obsluhy a nedá sa zaparkovať , len na čipovú
kartu (záloha za čipovú kartu je 6 euro ). Platba celý deň 12euro / deň .
Parkovisko Rybníková (5 min chôdze od hotela HOLIDAY INN)
Kapacita: okolo 200 miest
Platí sa za čas: 08.00 – 18.00 hod.
Platba: 0,30 € /za každú aj načatú hodinu

Okrem hore uvedených možností je možnosť parkovanie na priľahlých mestských parkoviskách v okolí
hotela na Hornopotočnej ulici, alebo Pekárskej ulici.

Návratka
(odoslať najneskôr do 11.09.2020)

Konferencie SUZ v dňoch 29.9 - 1.10.2020 sa zúčastní:
Meno

Firma

Fakturačná adresa:

e-mail

mobil

Účastník platiaci 130 € uvedie aj nasledovné údaje
IČO:
DIČ:

Objednávka služieb -pri zvolenej alternatíve napísať „ÁNO“:
29.09.2020

30.09.2020

1.10.2020

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

Dátum:

