Závazná přihláška na školení:

Základní chemický rozbor
4. 6. 2019 od 9:30 h
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 e-mailem na adresu prihlasky@cslab.cz
Do 30. 5. 2019 (tel. +420 224 453 124, 777 970 693).
Přihlášku lze získat na adrese: http://www.cslab.cz.
Titul, jméno a příjmení

CSlab spol. s r.o.

Rodné číslo (nebo identifikace pro vydání osvědčení):

Název a
adresa
organizace
dle
obchodního
rejstříku:

Vás zve na školení

Název:
Ulice:

ZÁKLADNÍ CHEMICKÝ ROZBOR

Město:

VOD

PSČ:

Telefon:
E-mail:

které se koná dne 4. června 2019

IČ:
DIČ:

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

Číslo účtu plátce:
Přihlašuji se na celodenní školení – Základní chemický rozbor vod
Cena školení:
1700,- Kč včetně 21% DPH
Udělujeme tímto souhlas společnosti CSlab se zpracováním výše uvedených 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: IČ účastníka
IBAN: CZ76 2010 000000 2800677393
SWIFT/BIC:FIO BCZPPXXX

Pozor na místo konání
(https://www.vsem.cz/prostory-vsem.html)

Jednodenní školení je určeno v rámci dalšího vzdělávání pro pracovníky laboratoří, kteří
provádějí základní chemický rozbor vod.

Datum, podpis, razítko:
Odborný garant:
Ing. Richard Burda, Ph.D.

Organizační garant:
Ing. Alena Nižnanská

Lektoři:
Ing. Richard Burda, Ph.D., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Klokočníková
Ing. Alena Nižnanská, CSlab spol s r.o.

8:30 – 9:30 Prezence účastníků
Program školení Začátek školení 9:30
9:30 – 11:30 Dopolední program
11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 15:00 Odpolední program
________________________________________________________
Obsah jednotlivých přednášek:
- Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018
na technickou způsobilost laboratoří, které provádějí základní
chemické rozbory vod – základní informace k jejímu zavedení
v laboratoři
- Principy jednotlivých stanovení v oblasti vod od klasických
metod k automatickému stanovení
- Zkoušení způsobilosti v oblasti základního rozboru vod
- Nejistoty měření – praktické poznatky.
1. Cena školení
Cena celého školení činí 1700,-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: 1700,-Kč včetně DPH
IČ:
271 12 969
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
IBAN:

DIČ:

Fio banka
2800677393/2010
IČ účastníka
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.
Poskytnutá data budou použita pouze pro vystavení osvědčení a nebudou použita
k jakémukoliv jinému účelu

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. května 2019.

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 Bucharova (5
min. pěšky od budovy)

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.

