SEMINÁR : Nové poznatky v skúšaní tesnosti pomocou hélia
Konzultácie k problémom skúšania tesnosti s vysokou citlivosťou

&

&

Odborná skupina pre skúšanie tesnosti SSNDT & ŠKS Piešťany
v spolupráci s firmou LabTech Brno Vás pozývajú
v rámci cyklu periodického zvyšovania odbornej kvalifikácie v odbore NDT LT
na jednodňový seminár zameraný na:
Normy, prístroje, postupy v odbore NDT – skúšanie tesnosti s vysokou citlivosťou
Termín seminára :

5.10.2017
Rámcový časový program :
9,00 – 9,30
9,30
9,45 – 11,45

prezentácia účastníkov
otvorenie seminára

12,00 – 12,45
12,45 – 14,45

obed
2. blok prednášok –
praktické ukážky
prestávka na kávu
ukončenie seminára
individuálne konzultácie
ku skúšaniu tesnosti
s vysokou citlivosťou

1. blok prednášok

14,45 – 15,00
15,00 – 15,15
15,15 – 16,30

+ caffé break
Ing. Erich Eckhardt, prezident SSNDT
prednášajúci:
Ing. Petr Povolný, Ing. Peter Žúbor
jedáleň
vedie: Ing. Petr Povolný +
Ing. Miroslav Němec
odovzdanie certifikátov o absolvovaní seminára
vedie: Ing. Petr Povolný

Zvláštne upozornenie :
Účastník školenia (seminára) po jeho skončení obdrží certifikát o jeho absolvovaní.
Účasť na seminári sa započítava do prehľadu odborných akcií potrebných
pri recertifikačnom konaní (predĺžení platnosti certifikátov).
Poplatok za akciu :
26.- eur. + 20% DPH; spolu : 31,20.-eur
Spôsob úhrady : bezhotovostne na účet č. : IBAN : SK98 0900 0000 0000 4830 7925
v Slovenskej sporiteľni Piešťany, KS : 0308, VS : IČO Vašej firmy.
Daňový doklad bude vystavený do 14 dní po potvrdení platby na účet.
 účastnícky poplatok

V nákladoch je zahrnuté :
 občerstvenie počas seminára
 obed (spoločný obed)

 konzultácie

GARANT PODUJATIA : ING. PETER ŽÚBOR, NDT LT ABC 3.ST.
ŠKOLIACE A KONZULTAČNÉ STREDISKO NDT PIEŠŤANY
ŠKS PIEŠŤANY
Ing. Peter Žúbor
ul. A. Dubčeka č. 2
Piešťany
921 01
SLOVENSKO

Telefón :
mobil GSM : + 421 903 438 325
e : peter.zubor@nextra.sk
i : www.netesnosti.informacie.sk

IČO : 30750555
DIČ : 1033145531
IČ DPH : SK1033145531
Bankové spojenie :
SK98 0900 0000 0000 4830
7925

ŠKOLIACE A KONZULTAČNÉ STREDISKO NDT PRE ODBOR NETESNOSTÍ
PIEŠŤANY
PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR
-------------------------------------------------------SEMINÁR : Nové poznatky v skúšaní tesnosti pomocou hélia
Konzultácie k problémom skúšania tesnosti s vysokou citlivosťou
Termín seminára :

05.10.2017

____________________________________________________________________________________

Organizácia :
_____________________________________________________________________________________

Adresa :
_____________________________________________________________________________________

Zodpovedný pracovník :
________________________________________________________________________

Telefón, mobil :
__________________________________________________________________________________

Účastník kurzu p. :
______________________________________________________________________________

Bydlisko :
__________________________________________________________________________________________

Telefón, mobil :
/__________/_______________________________________________________________________

Dátum a miesto narodenia : ____________________________________________________________________
Meno a priezvisko zodpovedného pracovníka :
_____________________________
Pečiatka vysielajúcej organizácie :

Dátum :

IČO :
_______________________

Prihlášku pošlite prosím na adresu :

alebo e-mailom : peter.zubor@nextra.sk

IČ DPH :
________________________________

ŠKS Piešťany
Ing. Peter Žúbor
ul. A. Dubčeka č.2
921 01 Piešťany

