Institut výchovy a technických služeb BOZP a PO, s.r.o.
Sukova 49/4, 602 00 BRNO,
tel.: 545 210 595, e-mail: bozp-po.inf o@seznam.cz

zve členy Asociace a ostatní bezpečnostní techniky a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik ke
zvyšování svých odborných znalostí v roce 2021
na školení, které se koná DISTANČNÍ formou dne
08. 03. 2021 od 9:00 h
(předpokládané ukončení 13:30 h, budou zařazeny přestávky)
na téma:
Bezpečnostní požadavky na dopravu, skladování, manipulaci, vedení nutné průvodní a provozní
dokumentace BOZP pro chemické látky a přípravky ve všech organizacích, kde se v různých množstvích a
druzích používají.

Účastnický poplatek: 1 700,- Kč/osoba
Poplatky se hradí zálohově převodním příkazem na účet Institutu výchovy a technických služeb BOZP a PO
č. 2800896545/2010, VS = číslo zálohové faktury, KS = 0308, IČ 255 90 111. Nejsme plátci DPH. Zálohovou
fakturu společně s potvrzením přijetí přihlášky Vám zašleme mailem po jejím obdržení. Účetní doklad
Vám bude vystaven po uskutečnění akce a zaslán na Váš e-mail.
Odborný garant: Bc. Jaroslav Urbánek, soudní znalec a OZO v oboru BOZP

Přihlášky zašlete nejpozději do 1. 3. 2021, fakturu je pak třeba uhradit do 4. 3. 2021
Po uhrazení faktury Vám budou zaslány podrobné informace, a především odkaz na on-line
přednášku, jehož prostřednictvím se přihlásíte k účasti.
------------------------------------------------------------------zde odstřihněte ----------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na on-line seminář (doškolování techniků/osob odborně způsobilých v prevenci rizik)
8.3.2021 – on-line

Příjmení, jméno, titul ……………………………...........……….…………………………………………......................
(je možno nahlásit i více účastníků)
Datum narození (nutné vyplnit pro vydání Osvědčení)………….........................................…………….....……………...
Adresa plátce (zaměstnavatel, příp. OSVČ)
………...……………………………………………...........……...………..………………………….....…………………
..…………………………………...…………….......……………...……………………………….....……………………
IČ/DIČ: ………………….....................................................................................................................................………….
Tel: ………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………………..

Účastnický poplatek bude uhrazen:
převodem z účtu č. ….…………………………………...……………………………..

V ………………………….. dne ……………………….

.......................................
razítko a podpis*

*Svým podpisem souhlasím se zpracování svých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Místem zpracování a uchování osobních
údajů je sídlo Institut výchovy a technických služeb BOZP a PO, s.r.o., Sukova 49/4, Brno. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může
být kdykoliv písemně odvolán. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají současnému stavu.

