Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001, SWIFT (BIC): KOMA SK 2X
tel./fax: 037 / 7418097,
email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

ZO - RVC Nitra pre Vás pripravilo v spolupráci s cestovnou
kanceláriou Austra Agency pracovnú cestu
Odpadové hospodárstvo v Dolnom Rakúsku
(spaľovňa Zistersdorf) a miestna samospráva Salzburg
Termín:

3. – 6. jún 2020 (streda – sobota)

Poplatok za pracovnú cestu v plnej výške:

Variant A: 610 € / osoba v 2-posteľovej izbe
Variant B: 700 € / osoba v 1-posteľovej izbe (treba uviesť v prihláške)
K záväznej prihláške je potrebné aj ZAPLATIŤ
1. časť sumy za pracovnú cestu vo výške: 200 € / osoba
prevodom najneskôr do 31.1.2020 na účet ZO - RVC Nitra:
IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

VS: 03062020
Doplatok 2. časť (sumu = 410, prípadne 500 eur – samostatná izba) uhrádzajte až na základe nášho vyzvania
cca mesiac pred odchodom, kedy Vám pošleme pozvánku na uhradenie 2. časti.
V cene je zahrnuté:
- doprava na uvedenej trase luxusným autobusom
- 3 x ubytovanie s raňajkami
- stravovanie: 3 x večera, 3 x obed
- vstup do kúpeľov Bad Isch
- vstup do hotelového wellnessu (bazén, sauny, župan na obdobie pobytu)
- 1 x káva a zákusok v Bad Ischl
- tlmočenie a organizačné zabezpečenie programu
- plavba loďou po Traunsee
- návšteva Hitlerovho Orlieho hniezda

V cene nie je zahrnuté:
- cestovné poistenie
Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi vysielajúcou organizáciou a organizátorom.
- organizátor: ZO – RVC NITRA, IČO: 0034006656, DIČ: 2021205769
- poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z.č.18/1996 Z.z. o cenách

Pri neúčasti poplatok NEVRACIAME, prosíme delegujte náhradníka!
Uzávierka prihlášok je 31.1.2020 (piatok) o 15:00 hod.
Táto pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platcom DPH.

03.06.2020
streda

07.00 – odchod z Nitry cez Bratislavu do Rakúska – od cca 9.30 odborný program
- návšteva spaľovne odpadu v Zistersdorfe.
12.30 – obed
14.00 – pokračovanie po trase do spolkovej krajiny Salzburg, ubytovanie
19.00 – večera v hotelovej reštaurácii

Wellness Hotel Gschirnwirt

04.06.2020
štvrtok

08.00 – raňajky v hoteli
09.00 – celodenná exkurzia do Salzburgu a okolia, návšteva historickej radnice (ak sa
podarí vybaviť) a Hitlerovej horskej chaty Orlie hniezdo, obed v Salzburgu, večera
v hoteli

Pohľad na Salzburg s pevnosťou a Hitlerova chata Orlie hniezdo

05.06.2020
piatok

08.00 – raňajky v hoteli
09.00 – exkurzia do cisárskeho letoviska Bad Ischl – prechádzka historickým centrom,
káva a zákusok v cukrárni cisárovnej Sissi Zauner.
12.00 – návšteva kúpeľov v Bad Ischl, obed individuálne v kúpeľoch, po skončení
návrat do hotela a večera.

Bad Ischl: Cisárska vila a cukráreň Zauner

06.06.2020
sobota

08.00 – raňajky v hoteli
09.00 – odchod z hotela po trase:
St. Wolfgang – krátka prehliadka centra mestečka pri jazere a kostole sv. Wolfganga,
pokračovanie do Traunkirchen - prehliadka kostola s vyrezávanou drevenou
kazateľnicou. Plavba loďou po Traunsee na trase Traunkirchen – Gmunden.

St. Wolfgang – krásne mestečko na brehu jazera

Malebný Trauenkirchen a Schloss Orth v Gmundene – všetko na Traunsee

13.50 – obed
15.00 – pokračovanie po trase na Slovensko (predpokladaný príchod do Nitry
o 20.30 hod.)

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na pracovnú cestu v dňoch 3. – 6. 6. 2020
Záväzne sa prihlasujem na pracovnú cestu s názvom:
Odpadové hospodárstvo v Dolnom Rakúsku
(spaľovňa Zistersdorf) a miestna samospráva Salzburg
v uvedenom termíne a beriem na vedomie finančné podmienky i program cesty:
Obec / Mesto / Inštitúcia / Škola: .................................................................................
IČO: ...................................................................
DIČ: ...................................................................

Titul, meno, priezvisko:

...................................................................

Mobil:

...................................................................

E-mail

....................................................................
Prosím zabezpečiť ubytovanie:
Variant A (v 2-posteľovej izbe)

Variant B (v 1-posteľovej izbe za príplatok)
Ak máte alergiu na nejakú potravinu, prosíme uveďte akú:
.................................................................

V _______________________ dňa _____________

Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu (titl., meno, priezvisko, mobil, email)
po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností organizátora

_________________________
podpis a pečiatka

