Pozivnica
Informativni seminar o europskoj sigurnosti igračaka
Financiran od strane Europske komisije. U organizaciji Europske
industrije igračaka uz potporu Hrvatske gospodarske komore.
27. veljače 2014.
Zagreb
Poštovani/a,

Čast nam je pozvati Vas na besplatni jednodnevni seminar o novoj Uredbi o sigurnosti
igračaka koji će se održati u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), Sektoru za
industriju (Draškovićeva 45, Zagreb). Službeni jezik seminara je hrvatski, a bit će
osiguran simultani prijevod na engleski.
Nova Uredba o sigurnosti igračaka 2009/48/EK stupila je na snagu diljem Europske
unije 2011. godine i ima brojne utjecaje na Vaše poslovanje. Na seminaru će Vam
stručnjaci pružiti sve potrebne informacije o tome kako ćete osigurati da ste u
potpunosti usklađeni s novim pravilima, a odgovorit će i na sva Vaša pitanja, ukoliko ih
bude. U nastavku slijedi dnevni red seminara:
09.30

Prijava sudionika

10.00

Opći uvod
gđa Gordana Pehnec Pavlović, voditeljica Odjela za kemikalije, Hrvatska gospodarska
komora
g. Albert Vallejo, visoki dužnosnik za politiku sigurnosti igračaka, Europska industrija
igračaka

10.30

Što nova pravila znače za Vaš posao: pravne obveze gospodarskih subjekata
gđa Spomenka Uremović, viša državna inspektorica, Ministarstvo zdravlja

11.30

Pauza za kavu

12.00

Pogled na uvoz i tržišne kontrole u Hrvatskoj od strane hrvatskih stručnjaka
gđa Koraljka Knezić i gđa Petra Cigić, Ministarstvo zdravlja

13.00

Pauza za ručak (ručak osiguran)

Ovaj seminar financira Europska komisija.

14.00

Osiguranje usklađenosti; usmjerenost na tri područja: ocjena sigurnosti,
tehnička dokumentacija i kemijski zahtjevi
g. Dominique Billeret, viši tehnički savjetnik, Europska industrija igračaka

16.00

Pauza za kavu

16.30

Pregled najvažnijih standarda vezanih uz sigurnost igračaka
gđa Vesna Ferenčak Brodarić, Hrvatski zavod za norme, hrvatsko normativno tijelo

17.30

Završetak seminara

Za registraciju molimo Vas posjetite:
https://www.surveymonkey.com/s/ToySafetyCroatia
Molimo uzmite u obzir da će mjesta na seminaru prvenstveno biti osigurana za sudionike koji se
među prvima prijave. Zaprimit ćete potvrdu registracije elektroničkom porukom tjedan dana
prije seminara.
Ukoliko imate kakvih dodatnih pitanja, pošaljite poruku na elektroničku adresu:
toysafetyCR@tietoy.org
Ovaj seminar financira Europska komisija, a organizira Europska industrija igračaka (EII) uz
potporu Hrvatske gospodarske komore.

Ovaj seminar financira Europska komisija.

