BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin
bezpečnostnotechnická služba, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP

evidenčné číslo oprávnenia: VVZ-0796/07-01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

organizuje a zároveň si Vás dovoľuje pozvať na

ZÁKLADNÝ KURZ

BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
(§ 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskoršieho predpisu)

MIESTO KONANIA
ul. Kukučínova 1, Martin, budova Jednotného majetkového fondu zväzu odborových
organizácií v Slovenskej republike – bývala Sociálna poisťovňa
TERMÍN KONANIA
1. Turnus:
23.09.2019 – 27.09.2019
2. Turnus:
07.10.2019 – 11.10.2019
3. Turnus:
21.10.2019 – 25.10.2019
4. Turnus:
04.11.2019 – 08.11.2019
5. Turnus:
11.11.2019 – 12.11.2019

ROZSAH KURZU
176 hodín (22 dní)

PODMIENKY ZARADENIA DO KURZU
minimálne ukončené úplné stredné vzdelania alebo úplné stredné odborné vzdelanie
(fotokópia dokladu o ukončení najvyššieho vzdelania, minimálne maturitného vysvedčenia)

LEKTORI
odborní pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, schválení vo vzorovom
projekte vzdelávacej aktivity (autorizovaní bezpečnostní technici, atď.)

PROGRAM KURZU
podľa schváleného vzorového projektu vzdelávacej aktivity a termínov konania

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Prezentácia:

23.09.2019, od 8,00 do 8,30 hod

Prihlásenie účasti:
záväznú prihlášku Vás prosíme zaslať najneskôr 3 dni pred
konaním kurzu na adresu: BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin, alebo si miesto
rezervujte telefonicky
Informácie a kontaktné údaje organizátora:
BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin, Slovenská republika
bezpečnostnotechnická služba, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, služby v oblasti BOZP, OPP a ŽP

IČO
IČ DPH
Banka
IBAN
registrácia
telefón, fax
e-mail

: 36 427 985
: SK2021958400
: VÚB, a.s., pobočka Martin,
: SK72 0200 0000 0022 8513 1053
: OR OS Žilina, oddiel: Sro., vložka č. 15957/L
: 043/4222666, kancelária
0908 831 670, Ing. Miroslav Podhradský, konateľ
: bozipo@bozipo.sk, rolkova@bozipo.sk

Účastnícky poplatok:

480,- EUR s DPH (400,- + 80,-(DPH)=480,- EUR),

(účastnícky poplatok obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie)
účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr 4 dni pred začiatkom kurzu, alebo v deň začiatku
kurzu pri prezentácii, daňový doklad obdržíte počas kurzu, použite variabilný symbol VS: 10119
.......................................................................................... tu odstrihnúť....................................................................................

Záväzná prihláška – žiadosť o zaradenie do výchovnej a vzdelávacej aktivity
ZÁKLADNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA
I.

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno

: _______________________________________________

Sídlo alebo miesto podnikania

: _______________________________________________

IČO: __________________ , DIČ: ____________________ , IČ DPH: ___________________
Telefón: __________________ , e-mail: ___________________________________________
II. PRIHLASOVANÁ OSOBA – ŽIADATEĽ:
Meno, priezvisko, titul

: _________________________________ , Dátum narodenia : __________________

Adresa trvalého bydliska : ____________________________________________ , PSČ: __________________
Telefón

: __________________ , e-mail: __________________________________________

III. PREHLÁSENIE A PODPISY:
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov spoločnosťou BOZiPo, s.r.o.
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V _____________________ , dňa _________________ .

_______________________
podpis žiadateľa

________________________
pečiatka a podpis objednávateľa

