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Vás zve na pravidelné 

 
 
 

 
 
 

13. – 14. 09. 2016 
PARKHOTEL PLZEŇ CONGRESS CENTER 

 
 
 
 
 
 
 

úterý 13. 09. 2016 9:00 – 9:30 prezence   |    9:30 – 9:35 zahájení    |    9:35 – 10:15 přednáška    |    10:15 – 10:45  coffee break     
10:45 – 12:30 přednáška    |   12:30 – 13:30 oběd    |    13:30 – 14:15 přednáška    |    14:15 – 14:45 test      
14:45 – 15:15 coffee break    |   15:15 – 15:30 vyhodnocení    |   19:00 – 00:00 společenský večer s rautem  
 středa 14. 09. 2016 8:30 – 9:15 snídaně   |    9:30 – 9:50 odjezd na exkurzi   |    10:00 – 12:00  exkurze   |    12:00 – 13:00 oběd, ukončení semináře 

p r o g r a m  s e m i n á ř e  

ŠKOLENÍ  ZKUŠEBNÍCH  KOMISAŘŮ  

 CWS ANB  

Ing. Martina Kotová 
garant semináře 

 +420 724 577 473 
 m.kotova@skola-welding.cz 
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Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelné školení zkušebních komisařů CWS ANB, které se 
uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2016 v Plzni. 
Seminář je rozdělen do dvou dnů. První den se bude odehrávat v kongresovém sále 
PARKHOTELU Plzeň. Program bude věnován odborným tématům, závěr přednáškového dne pak 
testům a jejich vyhodnocení. Na večer je připraven raut a společenský program. 

Odborný program 
 CWS ANB – jednání EWF, IAB, autorizace, normy, technická pravidla 
 Ing. Václav Minařík – Česká svářečská společnost ANB 
 Zkoušky svářečů podle EN 287-1, EN ISO 9606-1 a PED 
 Ing. Miroslav Musil – DOM – ZO 13, s. r. o. 
 Připravované změny normy EN ISO 3834 v souvislosti s požadavky výrobkových 

norem a pravidel IIW/EWF 
 Ing. Pavel Flégl – SVV Praha, s. r. o. 
 Bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost, životnost a kvalita výrobků 
 Ing. Vladimír Kudělka – TESYDO, s. r. o. 

 
Druhý den je připravena exkurze v pivovaru PILSNER URQUELL. Zde budete mít možnost 
nahlédnout do historie vzniku světově známého chmelového moku a poznat suroviny,  
ze kterých se pivo vaří dodnes. Navštívíte nejmodernější stáčírnu a v historických sklepích 
ochutnáte nefiltrované pivo Pilsner Urquell. 

 
Na závěr je připraven oběd ve stylové plzeňské restauraci, která se nachází v unikátních 
prostorách bývalého kvasného sklepa tzv. spilky, na nádvoří pivovaru Plzeňský prazdroj. 
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ORGANIZAČNÍ POKYNY  
Seminář se koná 13. – 14. září 2016 v konferenčním sále Parkhotel Pilsen Congress Center,  
U Borského parku 31, Plzeň (Loc: 49°43`15.13″N 13°22`15.98″E) 
Parkování je zajištěno zdarma v areálu hotelu. 
PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky přijímáme pouze písemně.  
Přihlášku je možné doručit e-mailem na m.kotova@skola-welding.cz nebo poštou na adresu 
ŠKOLA WELDING s. r. o., E. Beneše 27, 301 00 Plzeň, příp. faxem na č. 378 117 124.  
Nejpozdější termín pro doručení přihlášky je 31. 08. 2016.  
Zaslané přihlášky jsou závazné. Přijetí přihlášky potvrzujeme jen na  základě vyslovené žádosti.  
ÚHRADA A VYÚČTOVÁNÍ 
Každý účastník je povinen před zahájením semináře provést řádnou úhradu kurzovného 
bankovním převodem na účet 263100417/ 0300 pod variabilním symbolem uvedeným na 
přihlášce.  
Ve výjimečných případech je možné uhradit kurzovné v hotovosti před  zahájením akce, nutná 
domluva s pí. Kotovou. 
 
Částka k úhradě se skládá z účastnického poplatku a vybrané částky za ubytování.  

Účastnický poplatek ...................................  4.400,00 Kč/ osobu vč. DPH 
Ubytování jednolůžkový pokoj ................. 1.750,00 Kč/ noc vč. DPH 
 dvoulůžkový pokoj .................. 1.900,00 Kč/ noc vč. DPH 
 

Hotelové pokoje jsou klimatizované, s vlastním sociálním zařízením a vanou či sprchovým 
koutem. Všechny jsou vybaveny TV a trezorem. 
V ceně pokoje je free WiFi, využití parkoviště, venkovní bazén, volný vstup do fitness club, 
snídaně.  

    
Při neúčasti závazně přihlášeného účastníka vložné nevracíme, na akci je možné vyslat náhradníka.   
VÝSTUPNÍ DOKLAD 
Osvědčení o absolvování  
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ŠKOLA WELDING s. r. o. 
Tř. E. Beneše 27   |   301 00 Plzeň IČ: 47718552   |   DIČ: CZ47718552 

seminář Pravidelné školení zkušebních komisařů CWS ANB 
termín  13. – 14. 09. 2016 
 Firma (obchodní název, adresa) ................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................   
IČO  ......................................................................   DIČ  ..................................................................................  
Bankovní spojení  .............................................................................................................................................................  
 Účastníci 

Příjmení, Jméno, Titul Ubytování 
12. 09. ´16 13. 09. ´16 

1    
2    
3    
4    
5    
Kalkulace ceny 

Jednolůžkový 
(Kč vč. DPH/ noc) 

Dvoulůžkový 
(Kč vč. DPH/ noc) 

Vložné 
(Kč vč. DPH/ osoba) 

Celková částka k úhradě  
vč. DPH 

____ Ks 1.750,00 Kč ____ Ks 1.900,00 Kč ____ Ks 4.400,00 Kč ________Kč 

Potvrzujeme, že jsme dne ________ uhradili účastnický poplatek ve výši________ na bankovní účet  
číslo 263100417/ 0300 společnosti ŠKOLA WELDING s. r. o. 

   razítko a podpis vysílající organizace 


