*JEDINEČNÝ SVOJHO DRUHU * UŽITOČNÝ POMOCNÍK * VHODNÝ DARČEK PRE PARTNEROV SAMOSPRÁVY*

DIÁR OBSAHUJE:
niekoľko pomôcok k systému verejnej správy;
KALENDÁRIUM 2021: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné;
ADRESÁRE: Regionálnych vzdelávacích centier - členov AVS, ústredných orgánov,
ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, RZ ZMOS a i;
CITÁTY a zrnká múdrosti;
priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje;
praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové a telefónne smerové čísla,
štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné;
VOĽNÉ LISTY NA POZNÁMKY z pracovných rokovaní, porád a pod.;
prehľadný kalendár na rok 2022.

VYUŽITIE:
primátorom a starostom; poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev;
zamestnancom obecných a mestských úradov; ďalších inštitúcií zriadených obcou/mestom;
ako vhodný darček pre partnerov obce/mesta a iné.

FORMÁT:
240 x 170 mm (o niečo väčší ako formát A5);
pevná viazaná väzba s dvomi záložkami;

CENA:

7

€/ks (platba až po prevzatí publikácie na základe faktúry)

BONUS: RAZBA ERBU OBCE na obálku diára na objednávku
(Cena 0,60 €/ks; minimálny počet kusov razby je 5,
postačuje dodať Váš erb, platíte len za cenu razby;

OBJEDNÁVKY:
realizujte cez elektronickú objednávku , najneskôr však do 11. septembra 2020
cez elektronickú objednávku na www.rvcvychod.sk v časti Publikácie a študijné materiály

DISTRIBÚCIA:
prvá polovica novembra 2020 ;
poštou (účtujeme poštovné a balné).

ĎAKUJEME ZA OBJEDNÁVKU, TEŠÍ NÁS, ŽE STE S
RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

NAMI

č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

*JEDINEČNÝ SVOJHO DRUHU * UŽITOČNÝ POMOCNÍK * VHODNÝ DARČEK PRE PARTNEROV SAMOSPRÁVY*

Záväzná objednávka
Objednávku realizujte cez elektronickú objednávku na www.rvcvychod.sk NAŠA PONUKA
v časti Publikácie, do 13. septembra 2020,
alebo mailom na priloženej záväznej objednávke na rvcpo2@rvcvychod.sk

Názov obce /mesta /inej inštitúcie:

________________________________________________________________________________
Adresa objednávateľa:

_________________________________________________________ PSČ ___________________
Záväzne si objednávame Diár samosprávy 2021 v cene 7,- eur / ks
v celkovom počte __________ kusov.
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):
Telefónny kontakt:
Číslo účtu:

__________________________________________________

________________________ e-mail: _____________________________________

_________________________________________________________________________

IČO: _______________________________DIČ: ________________________________________

 áno

RAZBA ERBU OBCE na obálku diára, 0,60 €/ks; minimálny počet kusov razby je 5
Prevzatie diárov (spôsob označte krížikom)::
Osobne
Poštou (k cene diárov bude pripočítané poštovné a balné)




platba až po prevzatí diárov na základe faktúry

Dátum: ________________ 2020

RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

______________________________
podpis

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

