Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.

a její odborné skupiny „ specialista vibrační diagnostiky “ a „ montážní a optická měření “
si Vás dovolují pozvat na

XII. provozní setkání certifikovaných osob pro funkci

SPECIALISTA VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKY
a

VIII. provozní setkání certifikovaných osob pro funkci

TECHNIK DIAGNOSTIK MONTÁŽNÍCH A OPTICKÝCH MĚŘENÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Většina z vás absolvovala certifikační zkoušky pro funkci technik diagnostik (specialista vibrační
diagnostiky, technik diagnostik montážních a optických měření) před hodnotící komisí certifikačního
orgánu ACM DTO CZ pro certifikaci personálu a vaší povinností je splnit celou řadu podmínek, které
jsou nutné k následné recertifikaci.
Cílem setkání, mimo získání bodů potřebných právě pro prodloužení platnosti Vašeho certifikátu,
je zejména výměna praktických zkušeností z provozní praxe.
Proto si dovolujeme požádat všechny účastníky o přednesení krátkého příspěvku. Jeho název
zašlete s dostatečným předstihem na e-mailové adresy odborných garantů (Ing. Jakub Všolák,
Mgr. Marek Šeremeta), nejpozději však do 27.10.2021.
Na setkání rádi přivítáme všechny zájemce o vibrační diagnostiku a montážní a optická měření,
tedy nejen certifikované pracovníky.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
 03. - 04. listopad 2021
 ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov II, Kadaň, 432 01, kinosál

(vchod z parkoviště u firmy Dekra - první parkoviště od Chomutova, nejblíže silnici
- viz http://www.mapy.cz/s/3Z2P)

HARMONOGRAM SETKÁNÍ
 03.11.2021

 04.11.2021

11:00
12:00
12:15
18:00
09:00
12:00

-

12:00
12:15
16:00
22:00
12:00
13:00

prezence účastníků, oběd
zahájení setkání
odborná část setkání - I. blok
diskusní fórum v restauraci hotelu Split v Kadani
odborná část setkání - II. blok
ukončení setkání, oběd

Program je informativní.
Odborná část setkání je vyhrazena účastníkům setkání pro prezentaci případů z jejich vlastní
provozní praxe.

ODBORNÍ GARANTI SETKÁNÍ
 Ing. Jakub VŠOLÁK, ČEZ, a.s. (jakub.vsolak@cez.cz)
 Mgr. Marek ŠEREMETA, LAMI KAPPA, spol. s r.o. (marek.seremeta@lamikappa.cz)
 Ing. Tadeáš LIPUS, SKF CZ, a.s. (tadeas.lipus@skf.com)

ORGANIZAČNÍ GARANT SETKÁNÍ
 Ing. Jakub VŠOLÁK, ČEZ, a.s. (jakub.vsolak@cez.cz)
 Ing. Ladislav HRABEC, Ph.D., ATD ČR, z.s. (ladislav.hrabec@vsb.cz)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Vložné - cena semináře :

968,- Kč (vč. 21% %DPH - nejsme plátce DPH)

ÚHRADA POPLATKU
Vložné uhraďte na účet organizátora:
 převodem na účet :
ATD ČR, z.s.
KB, a.s., Ostrava

IČO:
15527701
č.ú.:
35-9131820237/0100
VS:
740031121
 platba v hotovosti u prezence není z organizačních důvodů možná!

UBYTOVÁNÍ
Ubytování si účastníci zajišťují dle potřeby a hradí samostatně v rámci cestovního příkazu.
V minulosti bylo účastníky využíváno ubytování v hotelu Split, U Splitu 933, 432 01 Kadaň
(www.hotel-split.cz), případně také v dalších podnicích ve městě Kadaň (penzion Bílý Beránek,
penzion U Karla IV, penzion U Johanky …), které jsou všechny vzhledem k poloze a velikosti města
dostupné k oběma místům setkání.

REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Řádně vyplněné přihlášky zašlete v termínu do 27.10.2021 poštou nebo e-mailem na kontakt:
 pošta :
 e-mail :

Asociace technických diagnostiků ČR, z.s.
VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, 708 00
ladislav.hrabec@vsb.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PROVOZNÍ SETKÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH OSOB
Jméno, příjmení, titul
Název společnosti
Ulice, město, vč. PSČ
IČO / DIČ
Tel. / Mobil
E-mail

Vložné, vč. 21% DPH. Nejsme plátce DPH.
Provozní setkání certifikovaných osob (03.-04.11.2021)
Způsob platby - označte (X) :
- platbu provedeme převodem na základě této přihlášky

Podpis, razítko:

968,- Kč

