Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s.

si Vás dovolují pozvat na
odborný seminář k prohloubení a zvyšování znalostí a kvalifikace v oboru s názvem

BEZPEČNÝ PROVOZ KOTLŮ, NÁDOB,
VÝMĚNÍKŮ A POTRUBÍ
(určeno pro revizní techniky, obsluhu, osoby zodpovědné,
výrobce i pracovníky montážních firem)

ř
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1. prosince 2020
dva dny před živým přenosem
Vám bude zaslán odkaz
na Váš email
pro sledování živého přenosu

Program

8:30 Registrace
9:00 Odborný program
 Poznatky a zkušenosti z kontrolní činnosti OIP v Ústeckém a Libereckém kraji
na úseku vyhrazených tlakových zařízení
Ing. Milan Mocker (OIP pro Ústecký a Liberecký kraj)
 Metodika provádění odborné prohlídky nízkotlaké kotelny dle vyhlášky ČÚBP
č. 91/1993 Sb.
Ing. Antonín Voříšek (Asociace pracovníků takových zařízení, z.s.)
 Poruchy a havárie tlakových zařízení a tlakové nádoby vystavené cyklickému
zatížení, teorie, důsledky a vliv na provádění revizí
Ing. František Jirota (Emeritní odborný rada a garant za tlaková zařízení SÚIP a OIP)
 Uvádění tlakových zařízení do provozu, dokumentace, úloha a návaznost
výchozí revize její rozsah a náplň
Petr Matěják (PLANTinspekta s.r.o., předseda Asociace pracovník tlakových zařízení, z.s.)
 DISKUZE k přednášeným tématům včetně informace o projednávání nové
legislativy – zákon o VTZ a nařízení vlády k TZ
15:00 Předpokládané ukončení semináře
Změna přednášek a přednášejících vyhrazena

Organizační pokyny
Místo konání:

Organizační garance
(informace, přihlášky, platby):

ON-LINE - živý přenos; 2 dny před živým přenosem Vám
bude zaslán odkaz na Váš email pro sledování živého
přenosu

KAPKA PLUS s.r.o.
Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava – Hrabová
Manažer akce: Ing. Kateřina Látalová, Ph.D.
Tel.: 792 307 805
e-mail: k.latalova@kapkaplus.cz

Vložné:

A. 1.100,00 Kč – nečlen ATZ
(základ 909,09 Kč + 21% DPH 190,90 Kč)
B. 900,00 Kč – zvýhodněné vložné pro členy ATZ
(základ 743,80 Kč + 21% DPH 156,20 Kč)
Termín splatnosti: do 1. prosince 2020

KAPKA PLUS s.r.o. je vedená u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 65755.
Organizace se řídí obchodními podmínkami uveřejněnými
na
http://www.kapkaplus.cz/files/obchodni_podminky.pdf

Odborná garance:

ATZ, z.s., P. O. BOX 42, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: 603 180 703, e-mail: atz@seznam.cz

Daňový doklad Vám bude zaslán po uhrazení vložného.
Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Závazná přihláška
na

ON-LINE – ŽIVÝ PŘENOS

Odborný seminář k prohloubení znalostí/kvalifikace v oboru
1. prosince 2020
Příjmení, jméno, titul:

Závazně objednávám:

...............................................................................................................

 Vložné A. – základní
 Vložné B. – člen ATZ

1.100,00 Kč
900,00 Kč

Firma / organizace:
Potvrzujeme, že jsme dne............................................
uhradili částku............................................................Kč
...............................................................................................................

Ulice:

na účet organizátora semináře
KAPKA PLUS s.r.o. vedený u Československé
obchodní banky, č.ú.: 274367934/0300,

...............................................................................................................

variabilní symbol: 402001.

Město:
Razítko, podpis: .............................................................
...............................................................................................................

PSČ:			

Tel.:

........................................

...................................................................

e-mail:

...............................................................................................................

IČ:			

DIČ:

........................................

...................................................................

Přihlásit se na ONLINE seminář můžete do 1. prosince 2020:
a) e-mailem na adresu k.latalova@kapkaplus.cz,
b) poštou a adresu KAPKA PLUS s.r.o.
Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava-Hrabová
Platbu za vložné poukažte, prosím,
na účet organizátora akce semináře
KAPKA PLUS s.r.o., č.ú.: 274367934/0300, variabilní
symbol: 402001.

