Asociace technických diagnostiků ČR, z.s. a Trifoservis s.r.o.
pořádají a zvou Vás na

XVII. profesní setkání certifikovaných osob v oboru / pro funkci

TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK
ANOTACE
Všichni jste absolvovali certifikační zkoušky pro funkci Technik diagnostik tribodiagnostik před
hodnotící komisí certifikačního orgánu ACM DTO CZ pro certifikaci personálu.
Jedna z podmínek pro prodloužení platnosti certifikátu je pracovat v daném oboru a zúčastňovat se
odborných seminářů včetně profesního setkání certifikovaných osob a splnit celou řadu dalších
podmínek.

MÍSTO KONÁNÍ
OREA RESORT DEVĚT SKAL ***
Sněžné - Milovy 11, 592 02 Svratka, www.resortdevetskal.cz
TERMÍN KONÁNÍ, ČASOVÉ SCHÉMA, ODBORNÝ GARANT SETKÁNÍ
 8. listopad 2021
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
18:00
 Odborný garant :

Prolongace certifikovaných osob
Prezence účastníků setkání
Odborný program semináře certifikovaných osob
Večeře, závěr
Trifoservis s.r.o., Čelákovice

PROGRAM SETKÁNÍ
 Úvod, hodnocení činnosti, příprava akcí na rok 2022
ŠVEC Ondřej, DiS, vedoucí odborné skupiny Tribodiagnostika při ATD ČR, z.s., Trifoservis s.r.o.,
Čelákovice
 Současný stav certifikace, prodloužení certifikátů, obecné informace, zvýšení
kvalifikace, novinky
Ing. KAŠOKOVÁ Gabriela, DTO CZ, s.r.o., Ostrava
 Seznámení s normou ISO 14830-1:2019 Monitorování stavu a diagnostika strojů tribodiagnostika
Ing. HOLEK Martin, Ph.D., UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov
 Hodnocení kódu čistoty turbínových olejů
Ing. BAUEROVÁ Pavla, MOL Česká republika, s.r.o., Praha
 Aplikace tribotechniky v provozních podmínkách
Ing. RŮŽIČKA Pavel, Ph.D., TOTAL Česká republika, s.r.o., Praha
 Provozní zkušenosti s používanými oleji
Ing. HÁNA Jiří, Wikov MGI a.s., Hronov
 Hodnocení, diskuse

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / VLOŽNÉ
Vložné - cena semináře :
900,- Kč včetně 21% DPH (743,80 - základ + 156,20 - 21% DPH)
Úhrada poplatků: vložné + event. platbu za ubytování (dle výběru) uhraďte na účet organizátora:
 převodem na účet :
Trifoservis s.r.o.
ČSOB, a.s., číslo účtu : 294683846 / 0300
 v hotovosti u prezence v místě konání.
Daňový doklad obdržíte u prezence.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v hotelu OREA RESORT DEVĚT SKAL, podmínky jsou uvedeny v organizačních
pokynech pozvánky pro konferenci TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 2021.
Máte-li zájem se zúčastnit také následující odborné konference, je nutné vyplnit a odeslat obě
závazné přihlášky.

REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu organizátora konference :
 poštou na adresu organizátora :
Trifoservis s.r.o.
IČO :
Sokolovská 1644
DIČ :
250 88 Čelákovice
tel. :
 e-mailem :

09445226
CZ09445226
+420 603 265 565
+420 739 236 649

marek@trifoservis.cz

Termín přihlášení do 29.10.2021 (nebo obratem).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SETKÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH OSOB - 2021
PROFESNÍ SETKÁNÍ CERTIFIK. OSOB PRO FUNKCI TECHNIK DIAGNOSTIK TRIBODIAGNOSTIK
Jméno, příjmení, titul
Firma / Společnost
Kontaktní adresa
Ulice, město / PSČ
Tel. / E-mail
IČO / DIČ
Vložné, vč. 21% DPH
Setkání certifikovaných osob, 8. listopadu 2021

900,- Kč

Způsob platby - označte (X) :
- požadujeme vystavit zálohovou fakturu
- platbu provedeme převodem na základě této přihlášky s variabilním symbolem: 1721
- platbu provedeme v hotovosti, daňový doklad v den konání při prezenci

Podpis, razítko:
Podepsáním / odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů
společností Trifoservis s.r.o. pro účel evidování účasti a vystavení osvědčení
o absolvování prolongace!!!

