Závazná přihláška na školení:
VZORKOVÁNÍ PITNÝCH VOD, TEPLÉ VODY, TEPLÉ VODY A VOD KE
KOUPÁNÍ,
7. LISTOPADU 2018, OD 9:30 HOD

VŠEM, Nárožní 2600/9A, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Přihlášku vyplňte a zašlete laskavě poštou na adresu CSlab spol. s r.o. Bavorská 856, PSČ 155 00,
Praha 5 - Stodůlky nebo faxem +420 224 453 124 nebo E-mailem na adresu prihlasky@cslab.cz
do 1. 11. 2018 (tel. +420 224 453 124, 777 970 693).
Přihlášku lze získat na adrese: https://www.cslab.cz.
Titul, jméno a příjmení
Rodné číslo (nebo identifikace pro vydání osvědčení):

Název a
adresa
organizace
dle
obchodního
rejstříku:

Název:
Ulice:
Město:

CSlab spol. s r.o.
Vás zve na školení

Vzorkování pitných vod, teplé vody
a vod ke koupání
v souladu se systémem kvality podle

ČSN EN ISO/IEC 17025 a platných právních a
technických norem,

PSČ:

které se koná dne 7. listopadu 2018

Telefon:
E-mail:

VŠEM, Nárožní 2600/9A, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
(učebna 101)
Pozor na místo konání

IČ:

(https://www.vsem.cz/prostory-vsem.html)

DIČ:
Číslo účtu plátce:
Přihlašuji se na celodenní školení - Vzorkování pitných vod, teplé vody a vod ke koupání
Cena školení:
1500,- Kč včetně 21 % DPH
Uděluji tímto souhlas společnosti CSlab se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování
administrativy spojené s pořádáním vzdělávacích akcí a zasíláním elektronických nabídek.
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu:
2800677393/2010
Variabilní symbol: 20181107
IBAN:
CZ76 2010 000000 2800677393
SWIFT/BIC:FIO BCZPPXXX

Datum, podpis, razítko:

Školení je určeno především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří
se zabývají vzorkováním pitných vod, teplé vody a vod ke koupání.
Toto školení se koná v rámci periodického vzdělávání vzorkařů vod.

Odborní garanti:

Organizační garant:

Ing. Markéta Kovandová

Ing. Alena Nižnanská

Lektoři:
Ing. Markéta Kovandová, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni
Program školení
8:30 – 9:30 Prezence účastníků
Začátek školení 9:30
9:30 – 11:30 Vzorkování pitné a teplé vody
11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 15:00 Vzorkování vod ke koupání (bazény, koupaliště ve volné
přírodě)
Obsah jednotlivých přednášek:
1. Platné právní předpisy
a) Vyhláška č. 252/2004 Sb., (novela č. 83/2014 Sb.) a č. 70/2018 Sb.,
vyhláška č. 428/2001 Sb. a vyhláška č. 448/2017 z pohledu
vzorkování, technické normy řady ČSN EN ISO 5667 včetně normy
ČSN ISO 5667 – 21 Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané
cisternami a jinými způsoby než vodovodní sítí,
b) Vyhláška č. 238/2011 Sb. (novela č. 97/2014 a č. 1/2016 Vyhláška,
kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v
pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014
Sb.)
Návrh programů odběru vzorků a vybavení pro odběr vzorků
Výběr míst pro odběr vzorků
Čištění, dezinfekce a proplach před odběrem vzorků
Pořadí odběru vzorků, analýza vzorků na místě
Četnost a doba odběru vzorků
Odběr vzorků a nakládání s nimi, konzervace, doprava do laboratoře
Odběr vzorků pro jednotlivé druhy analýz
Dokumentace vzorkování (program a plán odběru vzorků, záznam o
odběru), identifikace vzorků
10. Kvalita odběru vzorků, zkoušení způsobilosti
11. Praktické zkušenosti a poznatky ze vzorkování
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Cena školení
Cena celého školení činí 1500,-Kč včetně DPH. Uhradit školení lze jen bankovním
převodem před termínem jeho konání. Platba v hotovosti není možná.

2. Parametry platby
na účet CSlab spol. s r.o.
Částka:
1500,-Kč včetně DPH
IČ:
271 12 969
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
IBAN:

DIČ:

Fio banka
2800677393/2010
20181107
CZ76 2010 000000 2800677393

CZ27112969

SWIFT/BIC:FIO BCZPPXXX

3. Pracovní texty obdrží účastníci na základě vyplněné přihlášky u prezence, osvědčení o
účasti po skončení školení a daňový doklad bude zaslán poštou. Podpisem a odesláním
přihlášky účastník a vysílající organizace souhlasí s organizačními pokyny a cenou.
4. Účast na školení nepotvrzujeme, zprávu Vám pošleme v případě, že nebudeme moci
Vašemu požadavku vyhovět.
5. V případě neúčasti se vložné nevrací, pracovní texty a daňový doklad zašleme.
Poznámka:
Identifikační údaje na osvědčení:
Zájemci o vystavení osvědčení o účasti na školení musí poskytnout údaj, který bude
vytištěn pod jejich jménem a který identifikuje jejich osobu. Může jím být podle vlastní
volby: rodné číslo či datum narození, příp. název a adresa zaměstnavatele či jiná
identifikace.
Přihlášku zašlete nejpozději do 1. listopadu 2018.

Jak se dostanete MHD do VŠEM, Nárožní 2600/9A, 158 00 Praha 5 Stodůlky


Metro B (stanice Nové Butovice), autobusem č. 168 na stanici Nárožní (staví
téměř před budovou)

Metro B (stanice Nové Butovice), autobusem č. 137 na stanici Nárožní (staví
téměř před budovou)

Metro B (stanice Hůrka), pěšky cca 12 min.

Metro B (stanice Hůrka), autobusem č. 168 na stanici Nárožní (staví téměř před
budovou)

Metro B (stanice Luka), autobusem č. 174, na stanici Nárožní (staví téměř před
budovou)

Metro A (stanice Nemocnice Motol), autobusem č. 168, na stanici Nárožní
(staví téměř před budovou).
Parkovat lze bezplatně v okolí školy např. před/pod nákupním střediskem XXXLutz.
Poznámka: K 1. 9. 2017 došlo ke zrušení kreditního systému. Celoživotní vzdělávání
zůstává zachováno a bude probíhat tak, že pořadatel vydá potvrzení o účasti na akci.

