ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштована/и,
ове године нашу, сада већ традиционалну конференцију, организујемо у Охриду, Северна Македонија.
САВЕЗ ЗАШТИТЕ НА РАДУ СРБИЈЕ
И
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА28-ми АПРИЛ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Заједно реализују још једну конференцију која за циљ има унапређење знања и учвршћивање струке
заштите на раду.

Посебно смо поносни што ће и ове године челне институције из области образовања заштите на раду
бити коорганизатори наше конференције.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
УНИВЕРЗИТЕT ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ШТИП, ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОРГАНИЗУЈЕМО

16. МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ
„ Заштита на раду – приоритет у пословању “
од 9 до 12 октобра 2019.
којa ће се одржати у хотелу „Bellevue - Metropol Lake Resort“ Охрид

ИНФОРМАЦИЈЕ
Позивамо све академике, инжењере, професоре, лица која раде у областима заштите на раду,
противпожарне заштите, заштите животне средине као и заштите од катастрофалних догађаја,
да узму учешће у радовима и предавањима, као и у размени знања, искустава и добре праксе.

СМЕШТАЈ ЗА УЧЕСНИКЕ
И КОТИЗАЦИЈА
Смештај је у хотелу „Bellevue - Metropol Lake Resort“ Охрид” на бази пуног пансиона, и резервише
се искључиво преко туристичке агенције на ++38970385261, ++38970295986 или на :
holidaycompa@gmail.com уз обавезну напомену да сте учесник конференције.
Цена пуна 3 пансиона износи за двокреветну собу 170 еура,
за једнокреветну собу је 220 еура заједно
са котизацијoм
у цену је урачунато неограничено пиће за време све три вечери, излет уз посебни забавни програм са
вечером у Вевчанима, свечана вечера, Зборник радова, уверење о присуствовању на конференцији.
С обзиром да су цене за учеснике кориговане и нису исте као на интернет страници хотела,
због малог броја једнокреветних соба
молимо Вас да благовремено резервишете своју собу.
На располагању су једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе.

УПЛАТА
Уплата се врши на рачун Туристичке агенције PINE HOLIDEJS DOO SKOPJE

Све информације и детаље
можете добити путем телефона на бројеве 063/502136 и 063/1028711,
путем е-маила на адресу: оfficesavezznrs@gmail.com или на www.savezznrsrbije.com

