
30. 8. 2018 od 13.00 hod. hotel Allvet Vyškov

Pozvánka

11. 
Podnikatelské setkání
a dětský den
Okresní hospodářské komory Vyškov

Akci podporuje město Vyškov a více jak 40 firem a organizací.

PROGRAM
12.30 - 13.00 - Příjezd, přivítání souborem Pantlék, registrace. K poslechu hrají manželé Frankovi.
13.00 - 14.30 - Hlavní sál - kulturní program, diskuse podnikatelů a zástupců státní správy a samosprávy.

                            Vyhlášení Podnikatelky roku okresu Vyškov 2018.
14.30 - Raut, pokračování neformální diskuse.
              Kulturní program - vystoupení souboru Pantlék. K poslechu hrají manželé Frankovi.

DOPROVODNÝ PROGRAM
TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR PŘEDSEDY KHK JM
od 15.00 - Hraje se na dvou kurtech s antukovým a umělým povrchem, hrací systém bude stanoven podle 
počtu hráčů.

PROGRAM DĚTSKÉHO DNE 30. 8. 2018 OD 13.00 HOD.
Spolupořádá Maják - středisko volného času Vyškov v prostorách hotelu Allvet.

13.00 - 15.30 - Hry, soutěže o ceny a skákací hrad. Pro děti je připraveno občerstvení a nanuky zdarma.

Soutěže s tématikou třídění odpadů o ceny se společností RESPONO, a.s.

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov a Integrovaná střední škola Slavkov 

u Brna zábavnou formou představí dětem a rodičům technické a řemeslné obory. 

Od 15.30 - odjezd do ZOO Parku a DinoParku Vyškov pro předem přihlášené zájemce bez poplatku.
Pro účastníky bez vlastní dopravy je připraven svoz a odvoz z a do Vyškova. Odjezd z autobusového nádraží ve 12.30 hod. od hlavní budovy,
autobus bude označen, zpět z hotelu Allvet k ZooParku v 15.30 hod.

Vhodné pro děti školního věku, pro malé děti je možný doprovod. Koná se za každého počasí (kryté prostory).

Potřebné údaje (organizace, jména osob, počet dětí, zájem o DinoPark, tenisový turnaj a kontakt) pro Vaši  
registraci prosím zašlete do 28. 8. 2018 emailem na adresu: inmp@ohkvyskov.cz, 
nebo se přihlaste elektronicky www.ohkvyskov.cz/prihlaska , či telefonicky na tel.: 517 348 324.
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