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Přihláška k nástavbovému kurzu 
 

Název: Nástavbový kurz pro profesní kvalifikaci  
"PROJEKTANT LEŠENÍ“ 

Termín: 9. – 13. 4. 2018 
 

  Uchazeč   Firma 

  Titul, jméno a příjmení:   …………………………………….……...……. Název firmy:   .…………………………….……….………………….….... 

  Datum narození:   ………………………………………………………… IČ:   ……………………………………………………………………….…. 

  Bydliště:   ………………………………………………………………….. DIČ:   ……………………………………………..………………………..... 

  Funkce:   ………………………………………………………………..…. Telefon:   .…………………………………………………………………… 

  E-mail:   ……………………………………………………………………. Č. účtu / banka:   …..………………………………………………..…..…. 

  Mobil:   ……………………………………………………………………… Ulice, číslo:   ……………….……………………………………………..... 

    Město:   ………………………………………………………………….….. 

 Kvalifikace uchazeče  PSČ:   ……………………………………………………………………..… 

 Nejvyšší ukončené vzdělání (název školy, obor):  E-mail:   …………………………….……………………………………….. 

 …………………………………………………………………..................... www stránky:   .…………………………………………………………….. 

 Rok posledního školení OZO pro DSK I. stupně nebo ILT:   ………….. Fakturační adresa firmy (je-li odlišná) 

 Praxe v oboru:   …………………………………………………………….. Ulice, číslo:   ………………………………………………………………... 

 Pracuji s lešením (značka, typ):   ..……………………………………….. Město:   ……………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………… PSČ:   ………………………………………………………………….……. 

 

Způsob úhrady 

Potvrzuji, že zaplatím kurzovné v celkové výši 7.000,-- Kč + 21% DPH 1.470,-- Kč (cena včetně DPH 21% 8470,-- Kč). 

Pro členy ČMKL, z. s. je sleva 10 % tj. cena po slevě 6.300,-- Kč + 21% DPH 1.323,-- Kč (cena včetně DPH 21% 7.623,-- 
Kč) Slevu může uplatnit člen ČMKL, z. s. pro jednoho účastníka kurzu. Cena nezahrnuje náklady na ubytování a stravování. 
Cena zahrnuje náklady na občerstvení během výuky (káva, čaj, a studené nealkoholické nápoje). V ceně jsou dále zahrnuty studijní 
materiály, které obdrží každý účastník při zahájení kurzu. 
 
Zaškrtněte způsob Vámi provedené platby 

 Převodem na číslo účtu 213588020/0300 na základě zaslané zálohové faktury 
 V hotovosti v sídle ČMKL, z. s. nebo před zahájením v místě konání školení 

 
Zaslání přihlášky proveďte nejpozději do 15. 2. 2018 a uhrazení platby proveďte na základě přijaté zálohové faktury.  
Kopii platebního dokladu předložte při prezenci. Po obdržení platby Vám zašleme fakturu - daňový doklad a potvrzení o zařazení do semináře. 
Kapacita semináře je omezena, proto budou přihlášky řazeny dle data obdržení. 
 

Přihlášku zašlete na adresu: cmkomoralesenaru@gmail.com nebo barbora@pklservis.cz. 

 

Udělení souhlasu 

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů a s jejich zařazením do databáze ČESKOMORAVSKÉ 
KOMORY LEŠENÁŘŮ z. s., na dobu neurčitou. V této souvislosti souhlasím s využíváním svých elektronických a jiných kontaktů. Tyto údaje nesmějí 
být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům. 

   ANO       NE 
 
 
…………………………                                    …………………………                                                       ………………………… 
   Podpis účastníka                                                                                         Razítko a podpis firmy.                                                                             Datum 


