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Vážený pane, vážená paní 

dovolujeme si Vás pozvat na workshop Správná praxe na téma Safety Leadership, který se 
uskuteční dne 11. 9. 2012 od 9.30 hodin v Sále E Kongresového centra BVV v Brně. Workshop se bude konat 
při příležitosti pořádání Mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a 
pracovního prostředí INTERPROTEC 2012.  

Leitmotivem workshopu bude sdílení zkušeností v oblasti kultury bezpečnosti a téma Safety leadershipu a 
úloha top managementu. Mezi vystupujícími se představí například úspěšní finalisté prvního ročníku 
národní soutěže Safety Culture Award (http://www.cztpis.cz/produkty/soutez-safety-culture-award/), která 
hodnotila, jak firmy pečují o zdraví a bezpečnost svých pracovníků a jaká je jejich strategie firemní kultury 
bezpečnosti. Workshop Správné praxe lze tedy využít jako unikátní možnost sdílení zkušeností a empiricky 
ověřených pravidel rozhodování a stanovování cílů, které mohou napomoci k vyšší efektivitě v oblasti 
bezpečnosti. 

Praktické informace:  

Konferenční poplatek 

Výše poplatku pro účastníky s aktivním příspěvkem: 0,- Kč  

Výše poplatku pro členy České technologické platformy, o. s.: 1 500,- Kč  

Výše poplatku pro účastníky bez aktivního příspěvku: 3 000,- Kč  

Platbu konferenčního poplatku (poplatky nejsou s DPH, cena je konečná) je nutno realizovat do 25. 8. 2012. 

Poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu celého workshopu, účastníci také získají bezplatnou vstupenku na 
mezinárodní veletrh INTERPROTEC 2012. 

Fakturační údaje České technologické platformy: 

IČ: 28559487, DIČ: CZ28559487, bankovní spojení: 251745437/0300 

Do informace pro příjemce platby prosím uveďte příjmení plátce.  

Registrace: 

Registrace na workshop je možná prostřednictvím on line formuláře na stránkách 
http://registrace.cztpis.cz/. Registrace pro účastníky workshopu s aktivním příspěvkem končí 15. srpna 
2012.   

Kontakt na organizátory:  

Mgr. Šárka Hermanová                                                     Mgr. Tereza Gavlíková 

+420 597 329 144, +420 774 819 778               +420 597 329 144, +420 734 232 533 

sarka.hermanova@cztpis.cz                tereza.gavlikova@cztpis.cz 


