Institut výchovy a technických služeb BOZP a PO, s.r.o.
(dále jen IVTS)

PŘÍPRAVNÝ KURZ

Vás zve na

získání odborné způsobilosti technik požární ochrany
dle § 11dst. 2 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění

Termín konání:
25. - 26.10. + 2. - 4. 11. 2022
podání přihlášky do 18. 10. 2022

Místo konání:
Sukova 49/4 Brno (centrum Brna)
Od stanice Brno – Hlavní nádraží (ČD) tramvají č. 1, směr
Řečkovice – jedna zastávka „Malinovského náměstí“.)

Časový harmonogram:
Zahájení: první den kurzu 8:00 - 8:30 prezence,
ostatní dny 8:00
Předpokládané ukončení dne cca v 15:00
Všichni účastníci kurzu obdrží barevná skripta, soubory ústních a
písemných otázek ke zkoušce.

IVTS, Sukova 49/4, 602 00 Brno IČO: 255 90 111, tel.: 545 210 595, e-mail: bozp-po.info@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Příjmení, jméno, titul:
(je možno nahlásit i více účastníků) ....................................................................................................

Adresa plátce:
(zaměstnavatel, příp. OSVČ)

…………………………………………...........……...………..………………………….....……………............................................
..……………………...…………….......……………...……………………………….....……………….............................................
IČO: .................................. 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 Institutu výchovy 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.

Účastnický poplatek:
9 000 Kč/osoba

Nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek se hradí formou zálohy převodem na účet IVTS č.
2800896545/2010, VS = číslo zálohové faktury, IČO: 255 90 111. Všichni přihlášení obdrží zálohové
faktury, které musí být uhrazeny připsáním na výše uvedený účet nejpozději pět dní před nástupem do
kurzu. Při odhlášení z přípravného kurzu se vrací 50 % ceny kurzu z uhrazené zálohové faktury. Při
odhlášení z kurzu tři a méně pracovních dnů před zahájením se finanční částka nevrací! U prezence bude
vydán účetní doklad.

Účastníci v průběhu kurzu obdrží občerstvení (káva, čaj). Ubytování si hradí každý účastník
individuálně (týká se i ostatního stravování).
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