Asociace provozovatelů kin
Politických vězňů 445/13
266 01 Beroun
www.prokina.cz
tajemnice@kinari.cz

Pozvánka na Valnou hromadu APK a Konferenci kinařů
Vážení členové, vážení přátelé,
v souladu s platnými stanovami APK si Vás dovolujeme po roce pozvat na jednání Valné hromady a Konference kinařů.

Termín:
úterý 6. - středa 7. března 2018
Místo konání: Kino Kopřivnice
Obránců míru 368
742 21 - Kopřivnice
Program

úterý 6. března 2018
11:00 – 13:00
12:30 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 15:15
15:15 – 19:00

19:30 - 21:00
21:00

příjezd účastníků, registrace, ubytování
oběd
zahájení valné hromady (schválení programu, jmenování komisí VH)
prezentace partnerů
uzavřené jednání
 zpráva o činnosti APK
 zpráva o činnosti APK CS
 volba představenstva
 volba kontrolní komise APK a APK CS
 vyhlášení výsledků voleb
večeře + společná zábava
volný program

středa 7. března 2018
07:30 – 09:00
09:30 – 10:00
10:00 – 12:30

Změna programu vyhrazena

snídaně
nový způsob digitální distribuce filmových kopií (Filmprint s.r.o.)
široká moderovaná diskuze nad aktuálními starostmi a radostmi kinařů

Přihláška na VH APK ve dnech 6. - 7. března 2018 v Kopřivnici
VH se může zúčastnit i více zástupců za jedno kino. Zástupce je nutné v přihlášce jmenovitě uvést .

Jméno a příjmení zástupce kina

jméno a příjmení zástupce kina

Název kina

Město

Název provozovatele

Firma

Sídlo

Město

IČ

potvrzuji účast

zakroužkujte

6.3.

7.3.

požaduji ubytování

zakroužkujte

5.3.

6.3.

požaduji dopravu autobusem ze stanice Ostrava Svinov
a druhý den zpět.
- odjezd 6. 3. od stanice 12:00
ano
příjezd 7. 3. ke stanici 14:15

ne

podpis statutárního orgánu
(hůlkový podpis+razítko+podpis)

Vyplněné potvrzení účasti pošlete zpět na tajemnice@kinari.cz, nebo na poštovní adresu:
APK, Politických vězňů 445, 266 01 Beroun nejpozději do 20. února 2018.
Ubytování je hrazeno pouze jednomu zástupci člena APK - za každou další osobu je třeba uhradit cenu 1 500,- Kč
včetně DPH (za ubytování a stravování).

