Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ SERVISNÍCH TECHNIKŮ HP FLN A PV
číslo ………………..
Jméno a příjmení účastníka:

Datum narození:

Trvalé bydliště(ulice, č.p., místo, PSČ):

Telefonní číslo:

Dosažené nejvyšší vzdělání:

Obor:

Délka odborné praxe:

Objednatel (přesný název vysílající organizace včetně označení určujícího právní subjektivitu):
IČO:
Adresa sídla:
Telefon:
Bankovní spojení:

DIČ:
E-mail:

Objednávka kurzu
Základní kurz HP FLN
Obnovovací kurz HP FLN
Kurz požárních vodovodů
Nástavbový kurz (cert.dílny)
Opakovaná zkouška v rámci
kurzu HP

Cena kurzu
z toho DPH
s DPH
21%
7.865,-- Kč
1.365,-- Kč
3.025,-- Kč
525,-- Kč
3.025,-- Kč
525,-- Kč
3.025,-- Kč
525,-- Kč
1.089,-- Kč

Termín kurzu
Požadovaný

Náhradní

Ubytování
(nehodící se škrtněte)

ANO – NE
***
***
***

189,-- Kč

***
PYROSERVIS a.s.
Kolčavka 69/5, Praha 9 – Libeň
od 9.00 hod do 9.30 hod.

Místo konání kurzu dle stanoveného termínu:
Zahájení kurzu pro HP FLN:

Podmínky pro účast v kurzech servisních techniků hasicích přístrojů
z produkce Feuerlöschgeräte Neuruppin a požárních vodovodů

Účast v kurzu je podmíněna zasláním řádně vyplněné a potvrzené přihlášky před termínem konání kurzu a provedením
úhrady zálohy na školné ve 100% výši na účet číslo 219548011/0100 s uvedením variabilního symbolu. Variabilní symbol
Vám zašleme emailem obratem po zaregistrování přihlášky.
Záloha je splatná nejpozději v den zahájení kurzu. Doklady o její úhradě předloží účastník při prezentaci (kopie výpisu z účtu
plátce). Pro případ pozdní úhrady se tímto sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den
prodlení. Po skončení školení obdrží účastník daňový doklad s vyúčtováním školného.
Za přihlášeného účastníka může být vyslán náhradník na základě písemného potvrzení změny objednavatelem,
předloženého nejpozději při prezentaci. V případě zrušení účasti pracovníka méně než 10 dnů před zahájením kurzu může
být vyúčtován manipulační poplatek ve výši 10% z ceny kurzu.
Závazně přihlášeným účast nepotvrzujeme, zprávu zašleme jen v případě, že z kapacitních důvodů nebudeme moci vyhovět.
Ubytování účastníků je možno zajistit, náklady nese účastník. Podmínkou zajištění této služby je doručení přihlášky nejméně
dva týdny před zahájením kurzu. Na školení si účastník přinese 1x fotografii na osvědčení. Je-li to možné, zašlete fotografii
emailem před zahájením kurzu.
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Podmínky znalostí, praktických dovedností a vydávání oprávnění pro kontroly hasicích přístrojů:
1.

Kontroly hasicích přístrojů z produkce FLN Neuruppin a případnou výměnu jejich komponentů mohou provádět
právnické a podnikající fyzické osoby výhradně podle postupů stanovených výrobcem a pouze prostřednictvím osob,
které jsou nejméně jednou za tři roky proškoleny ve výrobcem stanoveném kurzu, úspěšně složí závěrečné zkoušky a
vlastní platné oprávnění výrobce k uvedeným činnostem, kterým prokazují svoji odbornou způsobilost.

2.

Údržbu a opravy hasicích přístrojů z produkce FLN Neuruppin mohou provádět pouze právnické a podnikající fyzické
osoby, které splňují podmínky výrobce stanovené zvláštním servisním předpisem.

3.

Způsob školení a přezkušování, obsahová náplň a časový rozvrh odborných přípravných kurzů jsou stanoveny
výrobcem a ČSN ISO 11602-2. Kurzy jsou tematicky členěny podle činností, k nimž je vydáváno oprávnění a dále pak
jsou členěny podle rozsahu na základní a obnovovací.

4.

Základní podmínkou pro zařazení uchazeče do základního odborného přípravného kurzu je dosažení věku 18 let,
tělesná a duševní způsobilost pro vykonávanou práci, odpovídající odborné vzdělání a prohlášení o absolvování
výcviku „při výkonu zaměstnání“ nebo praxi po dobu nejméně 3 měsíců v servisu hasicích přístrojů.
Podmínkou pro zařazení do periodického obnovovacího kurzu je předložení platného oprávnění ke kontrolám hasicích
přístrojů FLN Neuruppin.

5.

Oprávnění se vydává maximálně na dobu tří let a je nepřenosné.

6.

Základní podmínkou pro vydání oprávnění je prokázání odborné praxe stanovené platnými normami a předpisy,
úspěšné ověření teoretických i praktických dovedností zkouškou sestávající z následujících částí:






praktického provedení kontroly, případně údržby hasicího přístroje dle průvodní dokumentace výrobce,
správné klasifikace kontrolovaného přístroje a určení výsledku kontroly,
správného vystavení dokladu o provedené kontrole, případně údržbě,
správného vyplnění kontrolního testu,
úspěšné složení ústní zkoušky.

7.

Neúspěšně absolvovanou zkoušku před nezávislým orgánem je možno za úhradu jednou opakovat.

8.

Praktické dovednosti mohou být rovněž kdykoliv následně ověřeny na základě prověření kvality kontrol, údržby a
oprav provedených oprávněnou osobou, která je povinna prokázat při nich součinnost.

9.

V případě zjištění nedodržování platných právních předpisů, normativních požadavků nebo servisního předpisu je
PYROSERVIS a.s. výrobcem oprávněn zvážit porušení těchto předpisů a vyvodit závěry od projednání přes
přezkoušení, zkrácení platnosti nebo až po úplné odebrání oprávnění. K jednotlivým krokům bude přistoupeno podle
míry závažnosti
porušení citovaných předpisů a pole míry dopadu na ochranu zájmů uživatelů hasicích přístrojů a dobrého jména
výrobce.

10. Doklad o uděleném oprávnění je majetkem vydávajícího a oprávněná osoba je povinna doklad po uplynutí jeho
platnosti nebo po jeho odebrání vrátit vydávajícímu.
Prohlášení účastníka základního kurzu o absolvování výcviku při výkonu zaměstnání nebo praxi po dobu
nejméně 3 měsíců dle ČSN ISO 11602-2:
Odbornou praxi jsem absolvoval (budu absolvovat) u oprávněné osoby:
Jméno a příjmení: _________________________________________________ č. oprávnění: ________________________
od __________________________ do ___________________________

_____________________________________
podpis účastníka kurzu

Prohlášení o zajištění periodických zkoušek a údržby hasicích přístrojů:
Stanovené periodické zkoušky a údržbu HP produkce FLN zajišťuji u firmy: _____________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Její písemné potvrzení o zajišťování údržby přiložte jako přílohu této přihlášky.
Bez uvedení těchto údajů nebude žadatel zařazen do kurzu!
Potvrzení závazné přihlášky
a podmínek kurzu objednavatelem
datum, razítko a podpis
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