Akadémia vzdelávania Michalovce o.z., Námestie slobody 3, 071 01
Michalovce v spolupráci s firmou Merenat, s.r.o.
Tel.: 056/6883822, Mobil: 0902 930 232, E-mail: avmichalovce@avmichalovce.sk
Vás pozýva na

Školenie kuričov: základný kurz + aktualizačná odborná príprava
Obsluha nízkotlakových kotlov (kotly V. triedy)
Termín konania:

18. - 19. decembra 2018 o 09:30 hod., prezentácia od 09:00 hod.

Miesto konania:

Akadémia vzdelávania Michalovce, Námestie slobody 3
(budova VÚB banky, 3. poschodie), 071 01 Michalovce

Cena školenia:

185,- EUR
70,- EUR

za 1 účastníka (základný kurz kuričov)
za 1 účastníka (aktualizačná odbor ná pr íprava)

Cena je stanovená podľa zák. č. 18/1996 Z.z. sú v nej zahrnuté všetky náklady školenia, vrátane
občerstvenia účastníkov školenia, študijného materiálu, ako aj poplatkov pre Technickú inšpekciu
za preškolenie, skúšky a Inšpektorát práce za vydanie kuričského preukazu.
Absolventi základného kurzu získajú po absolvovaní doklad na obsluhu tlakových nádob.
Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pracovníkov PZ a TZ vzdelávacia
organizácia vydá účastníkovi potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.
Potvrdenie je prílohou originálu osvedčenia alebo kuričského preukazu.
Absolvovanie aktualizačnej odbornej pr ípravy predlžuje platnosť osvedčení
a preukazov o 5 rokov!
Úhrada účastníckeho poplatku:
na účet vo VÚB a.s., pobočka Michalovce, č.ú.: 3185884159/0200,
(IBAN SK37 0200 0000 003185884159),VS: 122018, KS: 0308, IČO: 42323908, DIČ: 2023867967.
V prípade úhrady na faktúru prosíme obratom zaslať objednávku alebo fakturačné údaje
/názov firmy, IČO,DIČ, DIČ SK/ na našu adresu. Nie sme platcami DPH.
Pozvánka slúži ako príloha k ekonomickému zúčtovaniu Vašej účasti na podujatí.
UPOZORNENIE:
Potrebné doklady na doručenie ku zákl adnému kurzu kuričov:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce kuriča v prihláške na overovanie
odborných vedomostí (príloha č.2)
- prihláška na overovanie odborných vedomostí podľa § 14 ods.1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z
- žiadosť o vydanie preukazu sa vypíše po kurze
- kolková známka nominálnej hodnoty 5 € je v cene kurzu

V Michalovciach dňa 02.12.2018

