
   Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci zaměřenou na požadavky kladené na obaly, obalové 
materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou.   
Je to platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.
Účastníkům konference bude poskytnut Manuál správná výrobní praxe - obaly na potravin a kosmetiku, 12. vydání. 
Účastníci obdrží potvrzení jako dodklad o účasti na školící akci v souladu s Nařízením EU č. 2023/2006 o SVP.  
Akce je součástí doprovodného programu veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2019.
Konference je součástí projektu Zdokonalení obalů redukující napadení potravin z cereálií, sušeného a skořápkatého ovoce skla-
dištními členovci, který je spolufinancován z prostředků TAČR,  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje EPSILON, PID: TH02030215.

Témata
•  Fluorescence obalů z papíru.
• Jak posuzovat látky nezařazené na pozitivní seznam Unie v nařízení Evropské komise č.10/2011?      
  Které to jsou a jak přistupovat k hodnocení jejich rizika.
• Výzva pokračuje: recyklované a biodegradovatelné obalové materiály, jejich vhodnost pro balení    
  potravin. 
• Nové možnosti obalů z vlnité lepenky.
• Fake packs. Ekokoktejl s formaldehydem.
• Potraviny v e-shopech. E-shopy jako balírny? Lidlgate. 
• Zvýšení odolnosti obalů vůči skladištním škůdcům.
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Obaly pro potraviny a kosmetiku

10.04.2019    
11:00

Občerstvení 
Pro účastníky je zajištěno občerstvení včetně teplých a studených nápojů.

Vložné
• 2.800,- Kč + DPH; (2.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)
• 500,- Kč + DPH - člen PROKOS (při registraci do 10.03.2019)
• Bezplatně - člen SYBA, SČMVD, KHS, RÚVZ a VIP (při registraci do 10.03.2019)
Na základě registrace bude pro platící vystavena faktura - daňový doklad s DPH dle platných předpisů.
Konferenci organizuje OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o. ve spolupráci se STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM  a REGIONÁLNYM ÚSTAVOM VEREJNÉHO ZDRAVIA  

   za podpory společnosti ABF, která je organizátorem veletrhu REKLAMA-POLYGRAF-OBALY.
Kontaktní osoba: Ing. Vlado Volek, M +420 602 625 080   E  vlado.volek@syba.cz

Místo
PVA EXPO PRAHA, Kongresové prostory - hala II,   Beranových 667, Praha 9 - Letňany  začátek v 11:00

Registrace
Další informace, program a on-line registrace na:     http://obalovaakademie.cz/konference-seminare#230

mezinárodní seminář - pozvánka

Partner
EKO-KOM, Reklama-Polygraf-Obaly, THIMM THE HIGHPACK GROUP, FachPack, BrauBeviale, EmbaxPrint, 
Viking  Mašek, Smurfit Kappa, Prokos, OTK GROUP, DS Smith, KANTAR CZ, Ipsos, AVA

 Program Epsilon


