Přihláška na Praktický kurz vzorkování odpadních vod
25. – 26. dubna 2012
Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu
horackova@zulib.cz, případně poštou na adresu
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
U Sila 1139, 460 11 Liberec,
nejpozději do 1. dubna 2012

Pořádají

Jméno a příjmení:

Praktický kurz vzorkování odpadních vod,

Datum narození:

který se koná ve dnech 25. – 26. dubna 2012

Název firmy/plátce:
v Heřmanicích v Podještědí

Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu plátce:
Cena kurzu:

5 880,- Kč včetně 20% DPH

Bankovní spojení: KB Kladno
Číslo účtu: 43-6274170207/0100
Variabilní symbol: 28290411
 bude uhrazena převodem – vyžadujeme zaslat fakturu před
převodem na účet

GPS: 50°47'41.23"N,14°43'24.33"E

 bude uhrazena převodem – fakturu můžeme dostat po převodu na
účet
 bude uhrazena v hotovosti v místě konání
Lektoři:

Datum, podpis,
razítko:

Michaela Povýšilová – Technoaqua s.r.o.
Pavel Bernáth – Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
Přihlášku zašlete co nejdříve!!!

Identifikační údaje na Osvědčení o účasti:
Každý účastník kurzu obdrží po jeho ukončení Osvědčení o účasti
vystavené na jeho osobu, tzn. na jeho celé jméno a datum narození.
Z tohoto důvodu prosím nezapomeňte tyto údaje uvést do přihlášky.
Tímto osvědčením se dokládá odbornost v daném oboru.

Program kurzu:
I. den
9:00
09:30

Cena:
Cena zahrnující organizační náklady, studijní materiál a vydání osvědčení o
účasti na kurzu, činní 5 880,-Kč včetně 20% DPH a je splatná buď
bankovním převodem před zahájením kurzu, nebo platbou v hotovosti
v místě konání při presenci.
Platba:
Na účet Zdravotního ústavu se sídlem v Praze
Částka: 5 880,- Kč včetně 20 % DPH
IČ: 710 09 493
DIČ: CZ71009493
Variabilní symbol: 28290411
Ubytování a stravování:
Ubytování a stravování si každý účastník hradí sám a je zajištěno v České
hospodě v Heřmanicích v Podještědí, tel: 487 762 299
E-mail: info@ceska-hospoda.cz
Kontaktní osoba- dotazy a informace
Brigita Horáčková
Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
U Sila 1139
460 11 Liberec
GSM: 603 159 783, 775 382 231
E-mail: horackova@zulib.cz

12:30
13:30

-

9:30

-

12:30

-

13:30

-

18:00

Prezence a ubytování účastníků kurzu
Legislativní rámec, normy, BOZP
Principy odběru vzorků, vzorek prostý, směsný,
úměrný průtoku
Reálná odběrová místa, jaké problémy mohou
nastat a jakým způsobem řešit odběr
reprezentativního vzorku
Přístroje, nástroje a odběrové pomůcky
Oběd
Případová studie – tvorba plánu vzorkování
Realizace odběru v terénu, instalace vzorkovače,
odběr vzorku, vytvoření protokolu o odběru
vzorku
Procvičování odběru vzorků s různou
problematikou

II. den
8:30
12:30
13:30

-

12:30
13:30

16:00

Vyhodnocení případové studie
Vzorová dokumentace
Terénní měření
Oběd
Dělení vzorku, konzervace, transport
Péče o odběrová zařízení a nástroje a jejich
údržba
Hodnocení kurzu

Kurz je určen především pro vzorkaře odpadních vod, zahrnuje základní
dovednosti z oblasti manuálního odběru i odběru pomocí přenosného
automatického odběrového zařízení.
Odběrová zařízení a pomůcky budou účastníkům k dispozici. Terénní oděv
a ochranné pomůcky si zajišťuje každý sám.

