ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ
a

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

si Vás dovolují pozvat na
odborný seminář

Vzdělávání pracovníků měřících skupin
pátek 25. září 2020 Hradec Králové
Opakující se odborný seminář je pořádán Asociací autorizovaných laboratoří pro měření
emisí ve spolupráci se společností EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové. Seminář je určen
pro vzdělávání pracovníků měřících skupin (pro členy i nečleny ALME).

Účast na odborném semináři je považována za součást průběžného vzdělávání
pracovníků měřících skupin.
ÚČASTNÍKŮM ODBORNÉHO SEMINÁŘE BUDE VYDÁNO OSVĚDČENÍ,
jako doklad o účasti na průběžném vzdělávání dle požadavku
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Mediální partneři

odborný seminář

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ MĚŘÍCÍCH SKUPIN
pátek 25. září 2020 Hradec Králové
konferenční sál společnosti EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové

ODBORNÝ PROGRAM
9,30 – 10,00 hod.
10,00 – 15,30 hod.

prezence
odborný program

1) Akreditace měření emisí dle normy 17 025:2018
2) Ing. Klokočníková
10,00 – 10,45
3) Platné normy pro měření emisí
doc. Ing. František Skácel,CSc. , Ing.Viktor Tekáč, Ph.D. – VŠCHT Praha
10,45 – 11,30
4) Měření plynných znečišťujících látek
Ing. Petr Braun - TESO Praha a.s.
11,30 – 12,00
Přestávka – občerstvení
12,00 – 12,30
5) Jednorázové měření pachových látek
Pavel Niederle – TESO Praha a.s.
12,30 – 13,00
6) Jednorázové měření emisí tuhých znečišťujících látek
Ing. Jiří Horák,Ph.D, Ing.František Hopan, Ph.D. – VŠB TUO VEC
13,00 – 14,00
Přestávka
14,00 – 14,10
7) Zacházení se vzorky ALS
Ondřej Kroupa – ALS Praha
14,10 – 15,00

Přestávky si stanovují přednášející. Změna programu vyhrazena.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
25. 9. 2020 – Hradec Králové
1. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
pátek 25. 9. 2020- Hradec Králové
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
Konferenční sál
Kde nás najdete:
Směr na Jičín, na křižovatce za nadjezdem trati ČD doleva. Odbočka je mezi prodejnou Fiat
a Benzinou. Poté se jede cca 300 metrů a na další křižovatce se odbočí doleva k trati. Na parovodu ve
výšce cca 3 metry nad zemí je šipka směr EMPLA.
http://www.empla.cz
GPS souřadnice:
50° 13´ 07,6´´ s. š.
15° 48´ 35,4´´ v. d.
MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ

Doporučujeme zaparkovat v okolí naší firmy, případně na parkovišti u nádraží nebo u prodejny
LIDL a přejít přes most do sídla firmy.
Pokud se budete dopravovat vlakem nebo autobusem, je vhodné využít vyznačenou pěší cestu
z vlakového či autobusového nádraží do místa konání semináře v sídle společnosti EMPLA s. r. o.
Délka cesty přibližně 10 minut. Přechod kolejí nedoporučujeme!!
Zároveň můžete pro cestu z vlakového nádraží nebo autobusového terminálu využít i městskou
hromadnou dopravu (MHD), a to autobusovou linku číslo 15 směr Lochenice (vystoupit již na 2.
zastávce s názvem „Nadjezd“, přejít tříproudovou silnici) nebo autobusovou linku číslo 16 směr
Stěžery, která odjíždí od vlakového nádraží (vystoupit buď na 3. zastávce „Kavák“ nebo 4. zastávce
„Zelenina“) a přejít do sídla společnosti EMPLA – viz. mapky níže.
PĚŠÍ CESTA OD VLAKU,AUTOBUSU ,LIDL
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2. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘI
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku (viz poslední strana) zašlete nejpozději: do 19. 9. 2020
Přihlášku lze také vyplnit online na www.empla.cz
(na Úvodní straně v Novinkách a seminářích)
EMPLA spol. s r. o.
Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
DIČ: CZ42195667, IČO: 42195667
fax: 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz
Podrobné informace naleznete na: http://www.empla.cz
Kontaktní osoba: Barbora Dörreová , Pavla Douděrová
Tel.: 495 218 875, 606 069 932
3. ÚHRADA SEMINÁŘE

Účastnický poplatek pro nečleny ALME
bez DPH
21 % DPH
včetně DPH

2 066,12 Kč
433,89 Kč
2 500 Kč

Účastnický poplatek za každého dalšího účastníka
bez DPH
700 Kč
21 % DPH
121,49Kč
včetně DPH
578,51 Kč
Účastnický poplatek obsahuje:
- vložné za osobu včetně pracovních materiálů,
- drobné občerstvení.

Platbu uhraďte na účet č. 177200673/0300 ČSOB Hradec Králové,
variabilní symbol 25092020 .HOTOVOSTNÍ PLATBU PROSÍM DOMLUVTE
INDIVIDUÁLNĚ PŘI PŘIHLÁŠENÍ .Děkujeme
Zálohovou fakturu vystavíme pouze na vyžádání.
V případě duplicitní nebo nesprávné platby účtujeme manipulační poplatek 100,- Kč z vracené částky.

4. DAŇOVÝ DOKLAD, POTVRZENÍ O PLATBĚ
Platba provedená před termínem konání semináře je zálohou ve výší 100 % dohodnuté ceny.
Daňový doklad bude zaslán poštou na základě prokázaného zaplacení. Účast na akci
nepotvrzujeme. Zprávu Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku
vyhovět.
5. STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude
dodatečně pro nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat
z vážných důvodů 3 pracovní dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka.
Potvrzení závazné přihlášky bude považováno za souhlas s organizací a cenou semináře.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Vzdělávání pracovníků měřících skupin
25. září 2020 Hradec Králové - VS 25092020
Jméno a příjmení:

Fakturační údaje
Název firmy:
Ulice:
PSČ:
Město
IČO:
DIČ:
Rodné číslo:
(u fyzických osob)

Telefon:

Fax:

E-mail:
Člen ALME:

ano

-

ne

Datum narození ..............….….......................……………………………………………………………………….
Místo narození

..............….….......................……………………………………………………………………….

(pro účely vydání osvědčení)

Potvrzujeme závazně, že dne…............…....................
jsme uhradili (uhradíme) částku….……………..…...Kč



z účtu č. ...….….......................……………...…......

u peněžního ústavu ........................….....................
na účet č.177200673/0300 ČSOB HK,VS 25092020



zaplatíme hotově u prezence.

Razítko a podpis vysílající organizace:
Podpis účastníka:

Údaje, které uvedete na této přihlášce budou použity pro vystavení daňového dokladu.
Prosíme Vás, abyste jim věnovali náležitou pozornost. Děkujeme.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, účastník výše
uvedené akce odesláním této přihlášky uděluje souhlas společnosti EMPLA spol. s r. o. se zpracováním osobních
údajů pro účely zajištění odborné akce.

