Upozornění
Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o Vaši registraci na adrese
www.ecosond.cz, popř. e-mailem na musilova@ecosond.cz nejpozději do

ECOSOND s.r.o.
K Vodárně 531, 257 22 Čerčany
Tel.: +420 317 777 775, www.ecosond.cz, ecosond@ecosond.cz

5.4.2018
Přijetí do kurzu bude potvrzeno účastníkovi dopisem s podrobnými informacemi o
konání kurzu.

KURZ
TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ

Více informací na

musilova@ecosond.cz
www.asociacetz.cz, www.ecosond.cz

PRO PRACOVNÍKY KALÍREN

POUŽÍVAJÍCÍCH VAKUUM

Kontaktní osoba: Ing. Alexandra Musilová (musilova@ecosond.cz)
vedoucí školícího a zkušebního střediska
Telefon, mobil: +420 317 777 772-5, +420 604 273 865

16. – 20.4.2018
hotel Benica s.r.o.
Ke Stadionu 2045, 256 01 Benešov

Cílová skupina: Pracovníci kalíren používajících vakuum
Obsah školení:
Všeobecné teoretické základy TZ
Nástrojové materiály
Teorie vakua
Konstrukce vakuových pecí
Ohřev ve vakuových pecích
Ochlazování ve vakuových pecích
Montáže vakuových pecí
Údržba a opravy vakuových pecí
Chemicko - tepelné zpracování ve vakuu
Bezpečnostní aspekty práce s vakuovými pecemi
Deformace
Struktura ve vakuu tepelně zpracovaných výrobků
Předepisování tepelného zpracování v konstrukční dokumentaci pro vakuové TZ
Rozsah: 27 vyučovacích hodin
O absolvování kurzu je vydáno potvrzení. Účastníci obdrží učební podklady
obsahující přednášenou látku a související informace.

Cena kurzu je 14.000,- Kč + DPH.
Platba zálohovou fakturou před zahájením kurzu.

Ubytování
Účastníkům můžeme objednat ubytování přímo v hotelu Benica (Ke Stadionu 2045,
256 01 Benešov) www.benica.cz
Ubytování a stravné si hradí účastníci kurzu hotově v recepci hotelu Benica

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na Kurz tepelného zpracování pro pracovníky
kalíren používajících vakuum,
který se bude konat 16. – 20.4.2018.
Jméno a příjmení, titul:______________________________________________________
Datum nar. ______________________Délka prům. praxe:_________________________
Funkce:___________________________________________________________________
Zaměstnavatel:_____________________________________________________________
Adresa:

______________________________________________

PSČ:________________E-mail:________________________________________________
Telefon/Mobil:

_____

IČ:

________________________________

_______DIČ:___________________________________

Ubytování – hotel Benica
Ubytování a stravování si hradí účastníci v den příjezdu na místě v hotovosti či kartou.
Vzhledem k omezené kapacitě ubytování doporučujeme účastníkům z jedné firmy objednávat
spíše dvoulůžkové pokoje.
jednolůžkový pokoj (920,- /noc)
dvoulůžkový pokoj (1.380,- / noc)
oběd (140,-/den)

večeře (140,-/den)

Platba
Kurzovné musí být uhrazeno na základě zálohové faktury nejpozději 10.4.2018. Uhrazení
předem je nutné k přijetí účastníka na kurz.
STORNO podmínky: 7-1 den předem – 50 % , den příjezdu - 100 %, *platí pro účast v kurzu i pro ubytování
Souhlasíme s podmínkami účasti v kurzu a závazně přihlašujeme výše uvedeného pracovníka.
Účastník souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

……………………................................................…………………………………..
Datum

Podpis účastníka

Razítko a podpis zaměstnavatele

