ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Mezinárodní/ Evropský svářečský inženýr- IWE/ EWE
Termín:

8.3. 2021 – 14.5. 2021

Cena:

76 500Kč + 21%DPH.

Účastnický poplatek ve výši 64 000 Kč + poplatek za vystavení diplomu IWE a EWE ve výši 12 500 Kč

Osobní údaje
Jméno a příjmení, titul ..........................................................................................................................................
Rodné číslo:

.............................................................

Místo narození

Adresa bydliště ..............................................................................................
Telefon .............................................

.....................................................
PSČ

...................................

e-mail: .................................................................................................

Vzdělání a praxe (uveďte rok ukončení a školu)
Středoškolské s maturitou ..................................................................................................................................
Vysokoškolské (Bc., Ing.)

..................................................................................................................................

Odborná praxe, počet let

..................................................................................................................................

Pracovní zařazení ...............................................................................................................................................

Zaměstnavatel .....................................................................................................................................................
Adresa zaměstnavatele ................................................................

PSČ ..........................................................

IČO ..................................................................... DIČ ........................................................................................
Bankovní spojení ..................................................................................................................................................
Kontaktní osoba .......................................................... Telefon ..........................................................................

Podmínky přijetí do kurzu
Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Výuková, zkušební a certifikační organizace v oblasti svařování
www.skola-welding.cz

Podmínky smlouvy:
1.

Zaplacení účastnického poplatku bankovním převodem nejpozději 25.2. 2020 na účet společnosti
ŠKOLA WELDING s. r. o., zašleme Vám fakturu..

2.

Přihlašující souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby ATB.

3.

Přihlašující akceptuje nabídku dodavatele a závazně se objednává na uvedený kurz.

4.

Cena vzdělávací akce je sjednána dohodou dle ustanovení §2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/ 1990 Sb.

5.

V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s přípravou a realizací akce včetně zkoušky vizuální kontrola

Organizační pokyny
•

Přihlášky přijímáme pouze písemně.

Přihlášku je možné doručit e-mailem inspekce@skola-welding.cz nebo poštou na adresu
ŠKOLA WELDING s. r. o., sídlo v areálu COMTES FHT a.s.
Průmyslová 995
334 41 Dobřany
• Termín podání přihlášky je nejpozději 10 dní před konáním akce. V případě přihlášení v kratším termínu
je třeba konzultace s manažerem akce.
•

Zaslané přihlášky jsou závazné! Přijetí přihlášky potvrzujeme jen na základě vyslovené žádosti.

Úhrada a vyúčtování
•

Každý účastník je povinen před zahájením kurzu provést řádně úhradu kurzovného bankovním převodem
na účet 73706311/0100. Pošleme Vám fakturu. Ve výjimečných případech je možné uhradit poplatek na
místě v hotovosti v den zahájení kurzu (nutná osobní domluva).

•

Daňový doklad o uskutečněné platbě obdrží klient poštou v zákonném termínu.

Storno podmínky:
•

Veškeré změny přijímáme pouze písemně.

•

Při neúčasti přihlášeného vložné nevracíme. Na akci je možné vyslat náhradníka, příp. domluvit náhradní
termín.

•

Storno přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno je možné do 30dnů před zahájením akce. V případě
storna do 3pracovních dnů před zahájením akce účtujeme poplatek ve výši 80% z ceny vložného.

Organizační změny
•

Při neuskutečnění akce ve sjednaném termínu z důvodů, které nemohl pořadatel předvídat, bude řádně
přihlášeným účastníkům nabídnut jiný termín.

•

Veškeré změny budou poskytnuty na vědomí včas, buďto písemně nebo telefonicky.

V ............................................. dne .......................
.................................................................................................
razítko a podpis

Výuková, zkušební a certifikační organizace v oblasti svařování
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