Na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme pozvánku do kurzu:

Přípravný kurz pro zkoušku
„Osoba odborně způsobilá“
ve smyslu předpisu ČD V95/5
v termínu:

Organizační opatření:
00

6.9. - 8.9.2021

Zahájení přípravného kurzu je v den nástupu od 9 hodin. V dalších dnech
bude výuka od 800 hodin.

Předpoklad přijetí do kurzu:
minimálně absolvovaný kurz
mezinárodních/evropských svářečských inženýrů
IWE/EWE, technologů IWT/EWT,
specialistů IWS/EWS nebo praktiků IWP/EWP
Cena za:
kurz / 1 účastník

7. Bude-li účastník kurzu vyloučen pro hrubé porušování pracovní kázně (z
důvodu pro který je možno rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem
podle § 53 Zákoníku práce), budou účtovány náklady na kurz v plném
rozsahu.

4 760,- Kč

(cena bez DPH)

ubytování / 1 účastník

460,- Kč

(cena bez DPH)

stravu (plná penze) / 1 účastník

794,- Kč

(cena bez DPH)

Ubytování je zajištěno přímo v budově Svářečské školy (je možné
ubytování před zahájením kurzu již o den dříve – nutno písemně nebo
telefonicky předem objednat nejpozději do 1.9.2021).
Stravování bude první den kurzu zahájeno obědem, poslední den kurzu
končí také obědem (výběr dle denní nabídky). Stravu lze objednat i částečně,
na určité dny v požadovaném rozsahu.
Pro ubytované jsou k disposici též dvě kuchyňky s výbavou (lednice,
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, sporáky, kuchyňské linky, nápojový
automat, sodobar), kde mají účastníci možnost si sami připravit jednoduchou
stravu.
Účastník kurzu si vezme s sebou průkaz totožnosti, v případě
požadavku na ubytování pak domácí obuv a oděv.

Smluvní podmínky:
1. Cena kurzu je smluvní.
2. Zasláním „Závazné přihlášky do kurzu“ vzniká vysílající organizaci
povinnost úhrady nákladů.
3. Úhrada nákladů za kurz musí být provedena ve lhůtě splatnosti námi
vydané faktury, která zároveň slouží jako daňový doklad. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den závěru kurzu.

Korespondenční adresa a místo konání přípravného kurzu:
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Svářečská škola
Náměstí 17.listopadu 2058
560 02 Česká Třebová

Kontaktní adresa:

Alice.Morkesova@dvi.cz

4. Organizace může za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka, který
splňuje vstupní podmínky pro účast v kurzu.
5. Přeruší-li účastník kurz z důvodu nemoci nebo z důvodu překážek v práci ze
strany zaměstnavatele, umožní mu Svářečská škola tento kurz ukončit v
náhradním termínu.
6. Bude-li účastník kurzu vyloučen z ubytování pro nedodržení ubytovacího
řádu, bude účtováno ubytování v plném rozsahu.

Fakturační adresa:
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Prvního pluku 621/8a
186 00, Praha 8 - Karlín
IČO: 27378225
DIČ: CZ27378225

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

INFORMACE

do „Přípravného kurzu pro zkoušku OOZ“

Po seznámení s touto „Závaznou přihláškou do kurzu“ Vás tímto
žádáme o její pozorné vyplnění.
Jednu "Závaznou přihlášku" je možno použít i pro další účastníky ze
stejné vysílací organizace. Žádáme tímto o vyplnění v připravených kolonkách
tak, abychom předešli případným nechtěným nedorozuměním.
Výukové materiály (skripta) a občerstvení v přednáškové místnosti po
dobu konání kurzu budou zajištěny.
Ubytování je možné zajistit ve 2-ou lůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, sprchovým koutem, lednicí, televizním přijímačem,
připojením na INTERNET prostřednictvím WiFi FREE.
V případě požadavku změn způsobených provozní situací je možno
dodatečně upřesnit požadavky telefonicky, elektronickou cestou nebo
písemně.

Objednatel:
(Společnost)
Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Elektronická adresa pro zaslání faktury:

Přihlašujeme závazně do výše uvedeného kurzu své zaměstnance:

Stravování je možno zajistit dle individuálních požadavků (v den
zahájení kurzu se začíná obědem) - výběr dle denní nabídky na kontaktní
adrese:

Požadavek ubytování
Jméno, příjmení,

Alice.Morkesova@dvi.cz. V pátek dne 3.9.2021 budou zájemci,

kteří si objednali stravu, kontaktováni s tím, že jim bude nabídnuta možnost
výběru jídel z denní nabídky (oběd, případně večeře) na pondělí dne 6.9.2021.

Platba
na
fakturu
*)

Platba
hotově
*)

Platba
na
fakturu
*)

Platba
hotově
*)

6.9. 8.9.2021

Upřednostňujeme platbu za objednanou a odebranou stravu,
ubytování a kurzovné uhradit bezhotovostně, na fakturu. Ta bude následně
vystavena a odeslána účtárnou DVI, a.s. po jeho ukončení na Vámi uvedenou
elektronickou adresu. Platbu je také možné mimořádně provést v hotovosti
přímo v kanceláři vedení Svářečské školy, účastník si hradí z vlastního
cestovního účtu. Prosíme tímto o vyplnění (doplnění) kolonek v části
„ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA“.
Uzávěrka došlých přihlášek do kurzu je ve středu dne 1.9.2021 nebo
dříve při naplnění kapacity kurzu.

Termín

telefonní kontakt

Požadavek stravování

6.9. 8.9.2021
6.9. 8.9.2021
*) dle vlastního výběru doplňte ANO nebo NE
a souhlasíme se smluvními podmínkami uvedenými v této pozvánce.
Za účastníky uhradíme po ukončení kurzu náklady na základě vystavené faktury.

Děkujeme.

Objednatel - razítko a podpis:
Datum:

