POZVÁNKA

NA EXKLUZÍVNÍ VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ

EVROPA NA KŘIŽOVATCE
ZAHRANIČNÍ MISE V BRUSELU
Setkání s europoslanci, eurokomisaři a dalšími osobnostmi, které ovlivňují legislativu silniční dopravy v EU.
Vstup do rozhodujících institucí. Možnost získat aktuální i zákulisní informace. Záměr ovlivnit probíhající vývoj nejdůležitějších předpisů pro provozování silniční dopravy a jasný záměr zlepšit podmínky
pro přístup k povolání a trhu v oboru silniční dopravy.

PROGRAM:
8. 10. 2019
• návštěva Evropského parlamentu, setkání s českými europoslanci
• návštěvu zastoupení ČR při EU, setkání se zástupcem za dopravu
• neformální večeře se zástupcem sdružení ČESMAD BOHEMIA
a ČESMAD SLOVAKIA v Bruselu
9. 10. 2019
• návštěva Evropské komise, setkání se šéfem Jednotky pro silniční dopravu
• návštěva stálého zastoupení IRU v Bruselu
Celého programu se zúčastní zástupce Sdružení v Bruselu, Jan Němec. Tlumočení zajištěno.
Hlavní předměty jednání:
- silniční balíček, návrhy zejména sociálních a technických předpisů a navrhované změny přístupu
k trhu a povolání
- směrnice o vysílání a řidiči v MKD, zákony o minimálních mzdách v příslušných státech
- stanoviska ČR a významných frakcí

CENA:

Člen: 14 900 Kč • Nečlen: 17 900 Kč (bez DPH)

Zahrnuje letenky a přepravu z a na letiště, ubytování se snídaní.
Odlet z Prahy 8. 10. 2019 - 6:55 hod. / Odlet z Bruselu 9. 10. 2019 - 19:50 hod.
Přihlášení účastníci obdrží organizační pokyny a časový harmonogram programu.
Program bude přizpůsoben aktuální situaci.

POČET PŘIHLÁŠEK JE OMEZEN!

skoleni.prodopravce.cz
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
Praha - tel.: 241 040 127, skoleni.praha@cesmad.com
Brno - tel.: 549 274 350, skoleni.brno@cesmad.com Ostrava - tel.: 596 618 930, skoleni.ostrava@cesmad.com
Hradec Králové - tel.: 495 537 221, skoleni.hradec@cesmad.com
Ústí nad Labem - tel.: 475 209 102, skoleni.usti@cesmad.com
Plzeň - tel.: 377 388 489, skoleni.plzen@cesmad.com České Budějovice - tel.: 387 425 949, skoleni.budejovice@cesmad.com

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

EVROPA NA KØIŽOVATCE
Název firmy:
Adresa:
PSČ:

členské č. ČESMAD BOHEMIA:

IČ:

Tel.:

DIČ:

E-mail:

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

FORMA ÚHRADY

bankovním převodem (po přijetí přihlášky Vám zašleme fakturu)
v hotovosti

PODPIS A RAZÍTKO

Zrušení přihlášky
Dva dny předem
Den předem
V den konání školení

0 % ceny
50 % ceny
100 % ceny

