Organizační pokyny:
Cena: 3 900,- (bez DPH)
Sleva 10% pro 5 a více účastníků z jedné organizace
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude
vystavena zálohová faktura. V ceně jsou zahrnuty náklady
na organizaci školení, občerstvení a studijní materiály.
Účastníci obdrží Osvědčení o účasti. Předpokládaný závěr
školení je v 16 hodin, v závislosti na počtu dotazů a délce
diskuse v závěru odpoledních bloků.

www.tuv-sud.cz

Ubytování:
Ubytovat se můžete v Brně přímo v hotelu AVANTI,
www.hotelavanti.cz, další nabídku možných ubytovacích zařízení
v Praze 4 a v Brně najdete v dopravních informacích firmy TÜV SÜD
Czech s.r.o., které Vám zašleme nebo jsou k dispozici
na: www.tuv-sud.cz
Pro případné dotazy jsme Vám rádi k dispozici na níže uvedených
kontaktech.

Zařízení dětských hřišť
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Akademie

Přihlášku zašlete poštou, faxem, e-mailem
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Tel.: 239 046 810
Fax: 239 046 816
E-mail: akademie@tuv-sud.cz

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Tel: +420 239 046 810
Fax: +420 239 046 816
E-mail: akademie@tuv-sud.cz

Brno, 22. 10. 2008
Praha, 30.10.2008

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Komu je školení určeno:
•

výrobcům a provozovatelům dětských hřišť

Program školení:

Závazná přihláška na školení:

08:30—09:00 hod.

Zařízení dětských hřišť

Prezence
•

Co Vám školení přinese:
•
•

konzultaci s lektory

•

dozvíte se, jaké zkušenosti mají jiní výrobci a provozovatelé

 Brno

vazbě na zařízení dětských hřišť

22. 10. 2008
Uzávěrka přihlášek:
13. 10. 2008

•

zdravotní rizika dětských hřišť a pískovišť

•

všeobecní bezpečnostní požadavky na zařízení dětských hřišť

•

požadavky na povrchy dětských hřišť

•

požadavky na zřizování, kontrolu, údržbu a provoz dětských

získáte potřebné informace jakožto výrobce a dovozce i jako
provozovatel dětských hřišť

zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění po vstupu do EU a ve

hřišť
•

dosavadní zkušenosti AO 211 s posuzováním dětských hřišť

Místo konání:
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994
Praha 4, přízemí

■ Jméno:

■ Titul:

Ing. Pavlů
•

požadavky na houpačky

•

požadavky na skluzavky

•

požadavky na kolotoče

•

požadavky na kolébačky

Lektor:

•

požadavky na lanové dráhy

Ing. Anna Pavlů

•

požadavky na provozovatele dětských hřišť

•

test

MUDr. Marta Tmějová

30. 10. 2008
Uzávěrka přihlášek:
16. 10. 2008

■ Příjmení:

hracích zařízení pro děti

Ing. Jaroslav Růža

 Praha

Místo konání:
Hotel Avanti
Střední 60
Brno, www.hotelavanti.cz

■ Datum narození:
■ Zaměstnavatel:

■ Ulice:
■ PSČ, Město:
■ IČ:

■ DIČ:

■ Kontaktní telefon:
■ Email:
■ Počet zaměstnanců vaší společnosti:

■ Datum :

■ Podpis:

