STUDIO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Aleja 29 Listopada 39 A, 31-425 Kraków
tel. centrala: 12 636 92 85, 12 636 37 93; fax: 12 626 94 40, 12 626 94 41
www.sps.org.pl sps@sps.org.pl

SPS zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia z cyklu
„Prawo w praktyce”

„Podejmowanie interwencji przez gminę w związku
z naruszeniem przepisów związanych z reklamą
i promocją napojów alkoholowych oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego”
Termin:

29 marca 2019 r. (piątek) w Łodzi

Miejsce:

Hotel Światowit
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (http://swiatowit.centrumhotele.pl/)

Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA,
członków i kandydatów na członków GKRPA, Przewodniczących i członków Zespołów
Interdyscyplinarnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów.

Koordynator szkolenia- Anna Pobidyńska tel. (12) 636-92-85 lub 660 767 710
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PROGRAM SZKOLENIA:

„Podejmowanie interwencji przez gminę w związku
z naruszeniem przepisów związanych z reklamą
i promocją napojów alkoholowych oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego”
29 marca 2019 r. (piątek) w Łodzi
Hotel Światowit
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (http://swiatowit.centrumhotele.pl/)
10.00 Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia (13.00-13.30 lunch)
10.00-15.00
Podejmowanie interwencji przez gminę w związku z naruszeniem przepisów związanych z reklamą i
promocją napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego:
I.

II.

III.

IV.

Podstawa prawna związana z prowadzeniem reklamy i promocji napojów alkoholowych
1. definicja reklamy i promocji napojów alkoholowych;
2. omówienie podstawy prawnej umożliwiającej prowadzenie reklamy i promocji napojów alkoholowych;
3. wielkość, wzór i sposób umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości
alkoholu;
4. dozwolona reklama i promocja napojów alkoholowych;
5. reklama i promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie
wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem
obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego;
6. opłaty wnoszone przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.
Analiza orzecznictwa i doktryny w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych
1. zagadnienia związane z reklamą i promocją w Internecie;
2. reklama w witrynach sklepowych;
3. reklama napojów alkoholowych 0%.
Konsekwencje prawne związane z naruszeniem zakazów prawnych dotyczących reklamy i promocji
napojów alkoholowych
1. przykłady naruszeń;
2. analiza orzecznictwa i doktryny;
3. cofniecie zezwolenia a nielegalna reklama i promocja napojów alkoholowych.
Uprawnienia gmin w zakresie występowania jako oskarżyciel publiczny w przypadku naruszeń przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

15.00 Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia
od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Wykładowcą
Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 340 zł od 1 osoby i obejmuje:
- materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, lunch, serwis kawowy.
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez prowadzącego
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po szkoleniu, po otrzymaniu FV, w terminie 7 dni
Dojazd na własny koszt

Koordynator szkolenia- Anna Pobidyńska tel. (12) 636-92-85 lub 660 767 710
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…………….………………………….dnia

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
NAZWA FORMY DOSKONALENIA: „Podejmowanie interwencji przez gminę w związku z naruszeniem
przepisów związanych z reklamą i promocją napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego”.
TERMIN I MIEJSCE: 29.03.2019r Hotel Światowit
Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (http://swiatowit.centrumhotele.pl/)
L.p.
Imię i nazwisko
Funkcja
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami)

ADRES E-MAIL:……………………………...............................TELEFON KONTAKTOWY …………………………..................
FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ NA:…………....................................…………………………….....................………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Suprema Lex CSKiS oraz
Studio Profilaktyki Społecznej z siedzibą: Aleja 29 Listopada 39A,
31-425 Kraków, w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany
powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać
cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email: kierownik@supremalex.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą
przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co
najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.

Pieczęć i Podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej
_____________________________

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej
______________________________________

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 340 zł od 1 osoby i obejmuje:
- materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe, lunch, serwis kawowy.
- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez prowadzącego
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po szkoleniu, po otrzymaniu FV, w terminie 7 dni
Dojazd na własny koszt
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem: tel./fax: (12) 636-92-85 lub fax.: (12) 626-94-40 do dnia 21.03.2019r.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu i akceptacją regulaminu szkoleń
dostępnego na stronie ww.sps.org.pl
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać na konto:
Studio Profilaktyki Społecznej
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S. A. II O/ Kraków, nr rachunku 22 1600 1198 0002 0021 6455 1001
Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (faksem) po terminie 21.03.2019r. instytucja lub osoba
zgłaszająca rezygnację ponosi 50% kosztów kwoty szkolenia niezależnie od powodów rezygnacji, a w przypadku rezygnacji
po terminie 25.03.2019r. instytucja lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi 100% kosztów kwoty szkolenia niezależnie
od powodów rezygnacji

Koordynator szkolenia- Anna Pobidyńska tel. (12) 636-92-85 lub 660 767 710

