Vážený partner
Cech profesionálov DDD pripravuje XVII. odborný seminár s medzinárodnou ú as ou v oblasti
dezinsekcie a deratizácie pre rmy inné v DDD a akademickú obec. Seminár sa uskuto ní v d och
24.5.-26.5.2022 na Štrbskom plese, Hotel SOREA Trigan***.
Dovo ujeme si Vás pozva na túto už tradi nú konferenciu a zárove Vás požiada o aktívnu ú as
formou prezentácie Vašej rmy a produktov (vystavovate ).

Program
Seminár bude zameraný v odborných prednáškach na aktuálne témy prezentované poprednými
odborníkmi z:
• akademickej obce,
• štátnej správy,
• školiacich stredísk,
• certi ka ných inštitúcii,
• odborníkov so skúsenos ami z praxe, vrátane prezentácie známych i nových
riem dodávajúce prípravky a techniku DDD.
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členská schôdza spojená s voľbami
č

26.5:

10:00 - 12:30

registrácia ú astníkov,
hlavný program - prezentácie vystavovateľov, odborné prednášky,
co eebreak
hlavný program - prezentácie vystavovateľov, odborné prednášky,
obed,
hlavný program - prezentácie vystavovateľov, odborné prednášky,
volný program podľa ponuky hotela
sprievodný program,
slávnostná ve era - spolo enský program.
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Štvrto

08:00 - 09:00
09:00 - 11:20
11:20 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 18:00
18:00 - 19:00
20:00

registrácia ú astníkov,
sprievodný program - Turistika,
neformálne stretnutie v blízkom hostinci.
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Utorok

12:00 - 18:00
14:00 - 18:00
20:00
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XVII. Odborný seminár DDD Tatry
24.5.-26.5.2022

SEMINÁR BUDE V JAZYKU:
SLOVEN INA,

EŠTINA, ANGLI TINA (PREKLAD DO SK)

Registrácia pre vystavovateľov
Poplatok za prezentáciu prípravkov pre rmy je 200 € a zah a výstavný stôl a približne 15 min.
vystúpenie, vrátane asu na zodpovedanie otázok.
Za alší poplatok v hodnote 500 € môže by Vaša rma uvedená ako sponzor seminára a budete
ma možnos prednies príhovor na slávnostnej ve eri. V prípade záujmu je potrebné osobitne nahlási
organizačnému tímu Cechu profesionálov DDD - kontakt je uvedený na konci pozvánky.
Využite možnos prezentova vlastnú rmu – spolo nos pred vyše 100 aktívnymi rmami DDD,
potencionálnymi zákazníkmi a pred zástupcami štátnej správy, samosprávy a akademickej obce zo
Slovenska a zahrani ia.

Registrácia pre účastníkov a vystavovateľov
Ú astnícky poplatok:
25 € lenovia Cechu DDD na jednu osobu,
50 € ne lenovia Cechu DDD na jednu osobu.
V poplatku sú zahrnuté: odborné prednášky, nájom spolo ných priestorov,
organiza né a technické zabezpe enie, minerálka, káva.

Stravovanie
Ceny stravovania:
24.5. ve era
25.5. obed
25.5. ve era - raut
26.5. obed

10 €
9€
30 € spoločenský večer s kultúrnym programom
9€

Ubytovanie
D žku pobytu, aj nad rámec asového rozvrhu, prípadne individuálne návrhy a požiadavky do
sprievodného programu, nahlasujte v dostato nom predstihu organizátorovi akcie.
Ubytovanie treba dohodnú priamo v hoteli:
SOREA TRIGAN,
Szentiványho 4012/15,
059 85 Štrbské Pleso, Slovenská republika,
s heslom:
Seminár DDD.
tel:
+421 52 3211 850
email:
trigan@sorea.sk
web:
https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/
Ceny ubytovania:
105€ /osoba samostatne ubytovaná /cena pri 1 noci
105€ /osoba ubytovaná v jednolôžkovej izbe / cena pri 1 noci
67,5€ /osoba ubytovaná v plne obsadenej 2 poste ovej izbe/cena pri 1 noci
52€
/osoba ubytovaná v plne obsadenej 2 poste ovej izbe, cena pri 2 a viacerých nociach
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Ubytovanie je v dvojlôžkových a jednolôžkových izbách s ra ajkami, pripojením na internet a
parkovaním.
Ubytovanie si hradia ú astníci v hotovosti/kartou na recepcii hotela!

Sprievodný program bude zameraný na nenáro né poznávacie vychádzky pri Štrbskom plese
a jeho okolí so sprievodcom. Kongres a relax Hotel *** SOREA TRIGAN je situovaný v atraktívnom
prostredí Vysokých Tatier pri Novom Štrbskom plese na území Tatranského národného parku, ktorý je
najvýznamnejšou prírodnou rezerváciou na Slovensku. Štrbské Pleso je významným turistickošportovým centrom a zároveň najvyššie položeným liečebným miestom Vysokých Tatier.

Organizátorský tím
+421 907 535 675 Marek Holeš
+421 903 407 385 Dr. Zdeno Jaško
+421 915 743 229 Ing. Vladimír ernický
+421 911 249 157 Martina Bödöková

organizátor,
organizátor,
fakturácia,
administratíva

alšie aktuálne informácie budú zverej ované na webovej stránke:
http://www.cechprofesionalovddd.sk/index.php/aktuality

Registrácia
Registráciu vykonáte kliknutím tu:
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
alebo nasnímaním QR kódu na svojom mobile:

Marek Holeš
predseda
+421 907 535 675

Cech profesionálov DD
Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava
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IČO: 3084255
DIČ: 202080016
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Sprievodný program

www.cechprofesionalovddd.s

info@cechprofesionalovddd.s

