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 Akce: 

Sasko- český bowlingový 

turnaj podnikatelů 

 

Kontaktní osoba: 

Michaela Holá 

E-Mail: 

michaela.hola@chemnitz.ihk.de 

 

Tel. 

0371 6900-1246 

Fax 

0371 6900-191246 

 
Chemnitz, 17.12.2018 

 

Sasko- český bowlingový turnaj podnikatelů 
 

Stále častěji se německjé firmy obrací na naše kanceláře s poptávkou po českých kooperačních 

partnerech. V danou chvíli se snažíme o to, najít ma české straně spolehlivé kontakty k firmám, které 

zkušenostii zájem o spolupráci. Hospodářské komory v Chemnitz ve spolupráci s Hospodářskou 

komorou a Řemeslnickou komorou v Drážďanech, OHK Ústí nad Labem, OHK Chomutov, OHK Most, 

ohk Děšín , OHL Liberec i KHKKKK tak propojování česko – německých firemních kontaktů v tomto 

směru podporují a poskytují mimo jiné i poradenský servis.  

Naše zkušenosti hovoří i ku prospěchu navazování obchodních kontaktů i mírně neformální cestou, 

tudíž jsme se rozhodli Vás dne 30.01.2018 srdečně pozvat na 

 

Sasko - český bowlingový turnaj podnikatelů 

v Bowlingclubu Klíše Ústí nad Labem od 15:00 – 20:00 hodin. 

 

Pro členy českých i německých hospodářských komor je účast na turnaji bezplatná. Budete mít 

možnost navázat nové obchodní kontakty, prezentovat Vaši firmu v rámci videoprezentace, bannerů i 

osobního kontaktu. V komunikaci v cizím jazyce Vás rádi podpoříme. Nebude chybět samořejmě ani 

malé občerstvení. Bližší informace Vám ráda poskytne paní Holá z IHK Chemnitz na uvedených 

kontaktech.  

 

Již nyní se těšíme na Vaši hojnou účast! 

 

  

                   

Barbara Hofmann 

vedoucní sekce mezinárodní spolupráce při IHK Chemnitz 
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Příloha: program a přihláška

Sasko- český bowlingový turnaj podnikatelů 
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Sasko- český bowlingový turnaj podnikatelů v 

 

IHK Chemnitz předá mnou postkytnuté údaje o naší firmě organizačním 

partnerům CCR Praha za účelem vytvoření katalogu účastníků akce. 

 

 Během dané akce budou zhotoveny 
fotografie s účastníky akce. Tyto fotografie mohou být použity výhradně za účelem zveřejnění 
informací o akci a jejím průběhu v rámci médií IHK Chemnitz či EEN. S podepsáním přihlášky 
stvrzujete souhlas o možnosti zhotovování fotografií i jejich následnému použití k výše zmíněným 
účelům.   
GDPR: IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371-6900-0, E-Mail: 
chemnitz@chemnitz.ihk.de je zodpovědným subjektem za dodržení právních ustanovení GDPR. 
Informace o účelu zpracování dat jsou součástí příprav i realizace konkrétních akcí, případně budou 
využita pro následné vystavení faktur osvědčení či potvrzení o účasti na akcích nebo zvěřejnění 
fotografií k obligáním účelům v rámci pořádání akcí. IHK Chemnitz se řídí právním ustanovením v 
rámci GDPR čl. 6 odst. 1 b a čl. 6 ost. 1 f DSGVO/GDPR. Další právní informace o nařízení GDPR a s 
tím souvisejícíh povinnostech Hospodářské komory v Chemnitz najdete 
na:www.chemnitz.ihk24.de/Datenschutz 
 
 
Podpis zástupce přihlášené firmy  _______________ 
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