PŘIHLÁŠKA
soudobé využití pírodních materiál pi rozvoji venkova
konaného—
v rámci
projektu „Nemít stechu? .. jó to vadí !!“
PŘIHLÁŠKA
WORKSHOP
Touto přihláškou se závazně přihlašuji na školení.

SOUDOBÉ VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ PŘI ROZVOJI

Jméno a příjmení uchazeče :

________________________________________________________

VENKOVA konaného v rámci projektu „Nemít střechu? …jó to vadí!“

Adresa uchazeče/sídlo subjektu : ______________________________________________________

Touto přihláškou se závazně přihlašuji na školení.

Věk uchazeče: _________________________ Typ uchazeče *): ______________________________
Jméno a příjmení uchazeče:

Telefon : _________________________ email : ___________________________________________
Adresa uchazeče /sídlo objektu:

Termín školení **):
Věk uchazeče:

Typ uchazeče
*: 16:30 hod.
17.08.2013,
08:30 až

Telefon: zašlete písemně nebo elektronicky E-mail:
Přihlášku
na adresu PROCYON , o.s. Nová 449, 683 35 Letonice,
email pospisil@ps-pm.cz.
Termín školení: 17. 08. 2013, 08.30–16.30 hodin

Školení
je bezplatné.
Nealko nápoje
oběd je rovněžna
pro
uchazeče zajištěn bezplatně v místě školení.
Přihlášku
zašlete písemně
nebo aelektronicky
adresu:
PROCYON, o.s. Nová 449, 683 35 Letonice, email pospisil@ps-pm.cz.

Bližší informace lze získat na www.procyonletonice.cz/projekty 2013,
Školení
je bezplatné.
Nealko
nápoje
a obědPospíšilová,
je rovněž pro
zajištěn
bezplatně
nebo
telefonicky
na č. +420
603446179
– Daniela
+420uchazeče
603219663
– Jiří Pospíšil
v místě školení.

___________________________________________________________________________________________
Bližší informace lze získat na www.procyonletonice.cz/projekty 2013, nebo telefonicky
na +420 603446179 – Daniela Pospíšilová, +420 603219663 – Jiří Pospíšil

*) Typ úchazeče :
MP - mikropodnik ( s méně než 10 zaměstnanci a s ročním obratem do 2 mil. €)
*) Typ
úchazeče
:
SZ
- soukromý
zemědělec
MP - mikropodnik (s méně než 10 zaměstnanci a s ročním obratem do 2 mil. €)
OSVČ
– jiná osoba
OSVČ OSVČ – jiná osoba OSVČ; NO – nezisková orgranizace
SZ - soukromý
zemědělec;
NO
nezisková
orgranizace
VS ––veřejná
správa
- obec; J – jiné, např. osoba, jenž má zájem o zahájení podnikatelské činnosti
VS – veřejná správa - obec
Poznámka:
JVlastní
– jiné, pracovní
např. osoba,
má zájem o zahájení
oděvjenž
s sebou!
podnikatelské činnosti

Poznámka :
Vlastní pracovní odv s sebou !!

Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

