МРЕЖА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА И ЦЕНТАРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СРБИЈЕ
ОРГАНИЗУЈЕ

ПРВУ КОНФЕРЕНЦИЈУ МРЕЖЕ РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ
ЗА ДИРЕКТОРЕ, МЕНАЏЕРЕ, МЕНАЏМЕНТ ТИМОВЕ

„УЛОГА ДИРЕКТОРА У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА“
Стручни скуп је акрередитован код ЗУОВ- са три бода

И
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА ВРЊАЧКА БАЊА 2015
Поштовани/а,
-

-

Ако сте директор предшколске установе, основне и средње школе
Ако своје послове обављате најбоље што умете и ако их усклађујете са законском
регулативом
Ако желите да установа којом руководите буде препознатљива по одличним
резултатима ученика, по иновацијама у настави, повезивању са научним
достигнућима и локалном заједницом
Ако пратите постигнућа ученика и наставни процес прилагођавате потребама
тржишта и привреде
Ако желите да искористите капацитете које имате кроз ђачке задруге и проширену
делатност
Ако сте директор који препознаје значај стручног усавршавања за квалитетан рад
установе/школе

Позивамо вас да учествујете на конференцији
„УЛОГА ДИРЕКТОРА У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА“
Конференција и сајам ће бити одржани у Врњачкој Бањи
од 25-27. маја 2015. године у хотелу „ЗВЕЗДА“

КОТИЗАЦИЈА:
Котизација за учешће на конференцији износи 5.900,00 РСД (Обухвата радни
материјал и освежење на паузама).
Учесници котизацију могу уплатити на текући рачун организатора:
МРЕЖА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА И ЦЕНТАРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СРБИЈЕ,
Адреса: Немањина 23, 23300 Кикинда
Текући рачун: Аик банка 105-21901-92
Сврха уплате: Котизација за конференцију
Пријаву за учешће на конференцији можете извршити искључиво ОВДЕ
Агенду конференције можете преузети ОВДЕ

СМЕШТАЈ:
Смештај учесника обезбеђујемо у хотелима „Звезда“ и „Фонтана“ – реновирани део, у
термину од 25 до 27. 05. 2015. године.
ВРСТА УСЛУГЕ:

- Почетна услуга је ручак 25. 05. 2015. године, а завршна услуга је доручак 27. 05. 2015.
године.
СТРУКТУРА И ЦЕНА СМЕШТАЈА
- Цена пуног пансиона у једнокреветној соби износи 3 300,00 по особи дневно.
- Цена пуног пансиона у двокреветној соби износи 2 800,00 по особи дневно.
- Боравишна такса и осигурање износи 125,00 динара по особи дневно и није урачуната у
цену пансиона.
- Смештај се плаћа хотелу.
- Информације о смештају: Служба продаје хотела "Звезда" и "Фонтана",
тел/фаx: 036/612 564; 612 271, mail: prodaja@htpfontana.com, htpfontanaad@gmail.com
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА:
У ресторану хотела „Звезда“ се може организовати 26. 05. и свечана вечера за све
учеснике са музичким програмом. Доплата за свечану вечеру износи 800,00 динара.
Цена свечане вечере за особе које не буду смештене у објектима „ФОНТАНА –
КОМЕРЦ ДОО“ је 1 200,00 динара по особи.
- Свечана вечера се плаћа хотелу.
- Информације о свечаној вечери: Служба продаје хотела "Звезда" и "Фонтана",
тел/фаx: 036/612 564; 612 271, mail: prodaja@htpfontana.com, htpfontanaad@gmail.com
Пиће није укључено у цену свечане вечере.

Рок за пријаву и уплату котизације је 15.05.2015.године

Пратећи садржај конференције
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА ВРЊАЧКА БАЊА 2015
Особе за контакт:
Конференцијски програм:
Зорица Николић, 060/5598800, znikolic.centar@gmail.com
Горица Станојевић, 064/6424132, stanojev.gorica@gmail.com
Котизација:
Данијела Марковић, 069/5886400, danijela.markovic972@gmail.com
Сајам образовања:
Контакт особа: Горан Стојићевић, 064/8771791, konferencijamreza@gmail.com
Све важне информације о конференцији „УЛОГА ДИРЕКТОРА У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА ”
и Сајму образовања можете пронаћи на сајту www.mreza.edu.rs
Очекујемо Вас и радујемо се Вашем учешћу.

