PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
pro bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě
forma školení 1):

e-kurz

druh školení 1):

základní

klasické školení 2)

zkrácené
specializované
rozšiřovací
Titul:

3)

–

pro třídu 1

pro třídu 7

–

pro třídu 1

pro třídu 7

Jméno:

vyjma třídy 1 a 7

Příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Státní příslušnost:

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Adresa trvalého bydliště:
Délka odborné praxe v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi:
Zaměstnavatel (název a adresa):
IČ:
Pracovní zařazení:

DIČ:
Telefon:

Poučení:
 Při přihlášení na školení formou e-kurzu posluchač na úvodní konzultaci odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku a k nahlédnutí
předloží:
- doklad o dosaženém vzdělání 4)
- doklad o praxi v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi 4)
- doklad o zdravotní způsobilosti (žadatel musí splňovat podmínky stanovené §2 písm. b) bod 1. vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se
vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy) 4)
Kopii dokladu o zaplacení stanovené ceny za školení posluchač odevzdá nejpozději před závěrečným prověřením znalostí (jinak nebude
provedeno) a zapůjčený CD-ROM s výukovými hodinami vrátí nejpozději po úspěšném závěrečném přezkoušení (jinak neobdrží Doklad
o absolvování školení).
 Při přihlášení na klasické školení posluchač zašle předem tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku na příslušné RCV. Nejpozději v den
zahájení školení odevzdá kopii dokladu o zaplacení stanovené ceny za školení a k nahlédnutí předloží:
- doklad o dosaženém vzdělání 4)
- doklad o praxi v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi 4)
- doklad o zdravotní způsobilosti (žadatel musí splňovat podmínky stanovené §2 písm. b) bod 1. vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se
vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy) 4)

Uvedené poučení beru na vědomí a svým podpisem stvrzuji, že s jeho podmínkami souhlasím.

V

dne

Podpis žadatele: .......................................

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se zpracováváním údajů uvedených na této přihlášce Dopravním vzdělávacím institutem v souvislosti s vytvořením a
tiskem protokolu o absolvování školení pro bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě. Osobní údaje budou
zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1)
2)
3)

4)

Zvolenou formu a druh školení označte křížkem.
Klasické školení bude zahájeno až po přihlášení stanoveného minimálního počtu posluchačů.
Rozšiřovací školení neobsahuje všeobecnou část a je určeno pouze pro držitele dokladu o absolvování školení pro bezpečnostní
poradce v silniční nebo vnitrozemské vodní dopravě nebo Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu
nebezpečných věcí v silniční nebo vnitrozemské vodní dopravě vydané MD ČR
Žadatel musí splňovat podmínky stanovené Nařízením vlády č.1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu.

