[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým
citátom z dokumentu alebo tento priestor
využite na zdôraznenie kľúčovej idey. Ak
chcete toto textové pole umiestniť
kamkoľvek na stranu, stačí ho presunúť
myšou.]

Korešpondenčná adresa: Ovsišské nám 1, Bratislava 5

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

3/2019

Odberateľ:

Identifikačné číslo organizácie:

Občianske združenie
Prečo som na svete rád/rada

Bankové spojenie: TATRA BANKA
Číslo účtu:
26267227833/1100
IBAN:1100 000 0026 267227833

Nábrežie Ivana Krasku 1
921 01 Piešťany

Dodávateľ:

Korešpondenčná adresa:
Zelený PC, Ovsišské nám 1, Bratislava 5

Daňové údaje: DIČ: 2022748805
Termín dodávky: 21.2. 2019

42157102

NESPED s.r.o.
Krížna 36
811 07 Bratislava 1
IČO: 47396628
DIČ: 2023872719

Na základe Vami dodanej cenovej ponuky si u Vás objednávame lektorovanie interaktívnej
skupinovej práce pre stredoškolskú mládež k vybraným témam z oblasti sociálnej patológie a jej
prevencie .
Podujatia si objednávame realizovať nasledovne:
Dňa 21. februára 2019 (štvrtok) v rozsahu dve vyučovacie hodiny (2x 45 min.) teda dvojhodinové
vyučovacie bloky pre každú skupinu v nasledovnom harmonograme:
1 podujatie − 1 skupina : v čase od 8,00 − 9,40 h − Nelátkové návykové choroby - nelátkové
závislosti (riziká a ohrozenia internetu, patologické nakupovanie, poruchy príjmu potravy,
závislosti na vzťahu a iné)
2 podujatie − 2 skupina v čase od 09, 50 − 11,40 h − Užívanie alkoholu u dievčat, vekové a
interpohlavné špecifiká, možnosti pomoci a prevencia
3 podujatie − 3 skupina v čase od 11,50 − 13,30 h − Čo je duševné zdravie aký je jeho význam?
(význam duševného zdravia, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie,
suicidálne správanie), možnosti pomoci a prevencia
Miesto konania: Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava 411
Služby zrealizujte v celkovej sume 50 € za vyučovaciu hodinu spolu 2 hodinový blok v sume 100 € za
jedno podujatie. Počet lektorovaných podujatí - skupín 3 (v zmysle vyššie uvedeného harmonogramu)
spolu v celkovej sume 300 € vrátane DPH.
Kópiu objednávky priložte k faktúre
Bratislava 11. 2. 2019
........................................
Vybavuje: PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
pečiatka, podpis
telefón: 0918 817 130

