
Zodpovedná ťažba a využitie nerastných surovín  
6.- 7. októbra 2015 
Bratislava 

Registračný formulár 

Ďakujeme Vám za Váš záujem zúčastniť sa konferencie Zodpovedná ťažba a využitie nerastných surovín. Radi by 
sme urobili Vašu registráciu čo najjednoduchšiou.   
  
Ak si želáte zúčastniť sa konferencie, musíte sa zaregistrovať. Konferencia je bez registračného poplatku a 
konferenčný balík obsahuje: tri prestávky s občerstvením, dva obedy a konferenčné materiály. Ubytovanie a 
medzinárodná/lokálna doprava nie sú zahrnuté v konferenčnom balíčku! 
  
Konferencia je financovaná z prostriedkov Európskej Únie, prostredníctvom projektu: Time for change: Promoting 
sustainable consumption and production of raw materials in the context of EYD 2015 and beyond! (DCI-
NSAED/2014/352-275). 
  
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátit na Alexandra, na telefónnom čísle 0940 805 337, alebo 
prostredníctvom e-mailu na: registration@emerge.sk 
  
UKONČENIE REGISTRÁCIE JE 30. SEPTEMBRA 2015

Meno účastníka

Krstné meno Priezvisko

Pozícia

Adresa

Organizácia/Inštitúcia/Spoločnosť

Ulica a popisné číslo

Mesto PSČ

Krajina



E-mail Telefónne číslo

Konferenčné informácie

Prosím vyberte si druh registrácie:

Plná registrácia (6. aj 7. októbra)

Registrácia iba na prvý deň konferencie (iba 6. októbra )

Registrácia iba na druhý deň konferencie ( iba 7. októbra )

Požiadavky na stravu:

Vegetariánska strava

Iné

Informácie ohľadom ubytovania

Odporúčame Vám zabezpečiť si ubytovanie priamo v hoteli, kde sa koná konferencia. 
Dostupnosť izieb ako aj ceny ubytovania závisia od  momentálnej obsadenosti hotela, preto Vám odporúčame 
objednať si ubytovanie čím skôr. 
Pri objednávaní ubytovania nezabudnite spomenúť heslo "Konferencia o nerastných surovinách", ktoré Vám 
zabezpečí vopred dohodnuté výhodné ceny. 
  
Hotel Mercure**** 
Žabotova ulica 2, Bratislava 
Tel: 00421 2572 77 000 
E-Mail: H6840@accor.com 
Webová stránka: www.accorhotels.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislava-centrum-hotel/index.shtml 
  
Orientačná cena ubytovania za izbu pre jednu osobu : 71 Euro za noc 
Orientačná cena ubytovania za izbu pre dve osoby: 82 Euro za noc 
Tieto ceny sú konečné a v cene sú už obsiahnuté raňajky a mestská daň. 
 



Exkurzia (7. októbra) :

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa na exkurzii do banského skanzenu, bývalej zlatej bane Bartolomej pri 
Banskej Štiavnici. Prehliadka bane trvá zhruba 90 minút, počas ktorých spoznáte históriu baníctva v regióne a 
zažijete prostredie bane tak, ako ho v posledných storočiach zažívali aj naši baníci. 
  
Následne po prehliadke budeme spolu pokračovať do lokálneho pivovaru "ERB", kde sa navečeriame a dožičíme si 
pohár lahodného piva. Predpokladaný návrat do Bratislavy je okolo 22:00. 
  
Cena za osobu: 35 Euro. Platba v hotovosti, pri registracii na konferencii. 
  
Cena exkurzie zahŕňa: 
Autobusový transport  (cesta do  Banskej Štiavnice trvá zhruba 3 hodiny) 
Vstupné do bane spolu s výkladom 
Drobné osvieženie v autobuse 
Večera nie je zahrnutá v balíčku! 
  
Program exkurzie: 
12:45 Odjazd z hotela Mercure 
  
15:15 Príchod k banskému skanzenu v Banskej Štiavnici - bývalej zlatej bane "Bartolomej" 
  
15:30 - 17:15  Návšteva bane 
  
17:30 - 19:30  Spoločná večera v lokálnom pivovare - "ERB" 
  
19:30  Transport späť do Bratislavy 
  
22:00  Príchod do Bratislavy (Hotel Mercure) 
 

Z dôvodu rezervácie dostatočných kapacít  prosíme uviesť Váš záujem:

Áno, mám záujem sa zúčastniť a zaplatím poplatok 35 EUR

Nie, nezúčastním sa



Miesto na prípadné otázky, či doplňujúce informácie:

 

UKONČENIE REGISTRÁCIE JE 30. SEPTEMBRA 2015

 

Organizátor konferencie

 

Donor

This conference has been organized with the financial support of the European Union. 
The content of the conference is the sole responsibility of SCCD, n.o. and can under 
no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union. 
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