Přihláška na Praktický kurz vzorkování odpadních vod
13. – 14. června 2017
Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu
mail@technoaqua.cz, případně poštou na adresu
TECHNOAQUA s.r.o. U parku 513, 252 41 Dolní Břežany
nejpozději do 1. června 2017

Jméno a příjmení:

pořádá

Praktický kurz vzorkování odpadních vod,

Datum narození:
Název firmy/plátce:

který se koná ve dnech 13. – 14. června 2017

Ulice:
v Penzionu Bobrová

Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu plátce:
Cena kurzu:

4900,- Kč + 21% DPH, tj. 5 929,-Kč

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 35-6263410287/0100
Variabilní symbol: 13140617
 bude uhrazena převodem – vyžadujeme zaslat fakturu před
převodem na účet
 bude uhrazena převodem – fakturu můžeme dostat po převodu
 bude uhrazena v hotovosti v místě konání

GPS: 49°28'49.735"N, 16°6'44.845"E

Požaduji ubytování a stravování Ano  Ne
od……..….do…….……. spec. požadavky………………………….
Účastník je vegetarián, nebo má jiná omezení:
Jaká?

Ano  Ne

Datum, podpis,
razítko:
Přihlášku zašlete co nejdříve!!!

Lektoři:
Michaela Povýšilová – Technoaqua, s.r.o.
Pavel Bernáth – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Identifikační údaje na Osvědčení o účasti:
Každý účastník kurzu obdrží po jeho ukončení Osvědčení o účasti
vystavené na jeho osobu, tzn. na jeho celé jméno a datum narození.
Z tohoto důvodu prosím nezapomeňte tyto údaje uvést do přihlášky.
Tímto osvědčením se dokládá odbornost v daném oboru.

Program kurzu:
I. den
9:00
09:30

Cena:
Cena zahrnující organizační náklady, studijní materiál a vydání osvědčení
o účasti na kurzu, činní 4 900,-Kč bez DPH (DPH se řídí platnými předpisy
v době konání školení) a je splatná buď bankovním převodem
před zahájením kurzu, nebo platbou v hotovosti v místě konání
při prezenci.
Platba:
Na účet TECHNOAQUA s.r.o.
KB, č.ú: 35-6263410287/0100
Částka: 4 900,- Kč bez DPH, (5 929,- vč. 21 % DPH)
IČ: 27394379
DIČ: CZ27394379
Variabilní symbol: 21220616
Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si každý účastník hradí sám. Zajišťovat rezervaci
bude organizátor dle pokynů na přihlášce a bude zajištěno v Pensionu
Bobrová, Bobrová 164, 592 55 Tel: 777 551 291 E-mail: info@bobrova.cz
Kontaktní osoba - dotazy a informace
Michaela Povýšilová
TECHNOAQUA s.r.o.
Tel: +420 724 971 161
Tel: +420 244 460 474
E-mail: mail@technoaqua.cz

-

12:30
13:30

-

-

9:30

12:30
13:30

18:00

Prezence a ubytování účastníků kurzu
Legislativní rámec, normy, BOZP
Program a plán vzorkování
Proč, kdo, co, kde, jak, kdy, čím, kolikrát, za
jakých podmínek
Oběd
Případová studie – tvorba plánu vzorkování
Realizace odběru v terénu, instalace vzorkovače,
odběr vzorku, vytvoření protokolu o odběru
vzorku
Procvičování odběru vzorků s různou
problematikou

II. den
8:30
12:30
13:30

-

12:30
13:30

16:00

Vyhodnocení případové studie
Vzorová dokumentace
Terénní měření
Oběd
Dělení vzorku, konzervace, transport
Péče o odběrová zařízení a nástroje a jejich
údržba
Hodnocení kurzu

Kurz je určen především pro vzorkaře odpadních vod, zahrnuje základní
dovednosti z oblasti manuálního odběru i odběru pomocí přenosného
automatického odběrového zařízení.
Odběrová zařízení a pomůcky budou účastníkům k dispozici. Terénní oděv
a ochranné pomůcky si zajišťuje každý sám.

