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Seminář

Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba
Seminář je určen pro:
majitele a provozovatele ocelových konstrukcí, vedoucí technických oddělení a údržby a osoby, které chtějí provádět kontroly
ocelových konstrukcí.
Seminář se koná ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní, a.s.

Co Vám seminář přinese:
praktický pohled na správu a provoz ocelových konstrukcí z pohledu jejich údržby, pravidelných kontrol a nutné provozní
dokumentace. Po absolvování semináře budete mít jasný přehled o svých povinnostech a povinnostech dodavatelů.

Obsah semináře:
co je to “ocelová konstrukce”
dokumentace OK nové
dokumentace OK náhradní
údržba OK
kontroly a prohlídky OK
diskuse

Časový harmonogram semináře:
8.30 - 9.00 - prezence účastníků
9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)
10.30 - 10.45 - dopolední coffee break
10.45 - 12.00 - přednáška (2. část)
12.00 - 13.00 - oběd
13.00 - 15.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor
Martin Šturma
provádí osvětu pro všechny provozovatele technických zařízení se zaměřením na praktické ukázky problémů a nedostatků, se
kterými se ve své dlouhodobé praxi setkal. Na základě zkušeností, které již přes 20 let sbírá zavádí na míru šité provozní
dokumenty, vzdělává revizní techniky z pohledu jejich legislativních a profesních povinností, zajišťuje…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena

20.2.2019 07:20

14.3.2019

9:00 - 15:00

Praha

bude upřesněno

3790 Kč

Závazná přihláška

26.9.2019

9:00 - 15:00

Praha

bude upřesněno

3790 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování
semináře e-mailem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.
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