Pozvánka – Nabídka - na školení strojníků, ledařů – rolbařů

Školení strojníků, rolbařů - ledařů zimních stadionů
Letošní školení v nové podobě se koná:

28.05. - 30.05. 2019
Na ZS v Hradci Králové
Pokud tedy máte o tuto akci zájem, odešlete neprodleně přiloženou přihlášku na adresu sekretariátu
SZS. Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí. Je možné se přihlásit též telefonicky na číslo:
731 899 533 - po dohodě možný nástup i v pondělí 27.05.2019

nebo nejlépe na e-mail: vbro@centrum.cz
Sekretariát SZS ČR Pražská 480, 337 01 Rokycany
Vedoucí školení Bejček Vladislav, mobil: +420 731 899 533

nejpozději do 23.05.2019
Dovolujeme si upozornit, že za kvalifikaci obsluhy strojovny, roleb a úpravu ledové plochy zimního
stadionů nese plnou odpovědnost provozovatel zařízení v souladu Provozním řádem ZS, návodem
k obsluze strojovny, interními předpisy zaměstnavatele, návodem k obsluze Rolby a Provozním
řádem na úpravu ledové plochy. Úspěšní absolventi našeho školení získají Osvědčení, které dosud
všechny IP (Inspektorát práce) i ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) uznávají jako jeden
z kvalifikačních předpokladů obsluhy strojovny, ledové plochy a roleb. Účastníci školení budou
proškoleni na BOZP a první pomoc při práci se čpavkem, na obsluhu tlakových nádob.
Další školení uspořádáme ( dle zájmu) v 3.Q 2019.
Propozice Vám včas zašleme.

Vložné základní školení 3.950 Kč / nečlenové 4.750/ na osobu.
Vložné zasílejte prosím na účet 0201 488 399/0800 – ČS Praha
Variabilní symbol: PSČ Vašeho města

Ve výjimečných případech je možná platba na místě
Organizace, které nejsou členy Sdružení, nebo nemají zaplacený ke dni 20. 05. 2019 členský příspěvek na rok 2019,
platí zvýšené vložné o 800 Kč.
Náklady na cestovné hradí posluchačům vysílající organizace. Při včas neomluvené účasti posluchače si vyhrazujeme právo
účtovat vzniklé náklady.
Přihlášku (je součástí této zprávy) můžete odeslat přednostně e-mailem na adresu : vbro@centrum.cz

Výslovně upozorňujeme, že pokud bude méně posluchačů než 8 školení bude zrušeno !
Přednostně prosím využijte e-mail !
(při tom uveďte i Vaše případné další e-mailové spojení).

Předběžný program školení (může být upřesněn):
Úterý 28.05.2019
09,00
10,00
11,30
12,30
13,30
14,30
15,30
16,30
17,30
18,30

–
-

10,00 Prezentace účastníků
11,30 Vybavení strojoven, Rizika při provozu strojovny , ledové plochy.
12,30 Tvorba ledové plochy . složení a úprava vody, teploty
13,30 Oběd ( v ceně vložného )
14,30 Tloušťka ledu , údržba ledové plochy, obsluha rolby.
15,30 Druhy roleb , výrobci , údržba atd.
16,30 Barvení ledové plochy, lajnování, reklamy atd.
17,30 Rozvodné kanály, bezpečnost práce v nich, Požární ochrana
18,30 Měření a regulace
Večeře – v ceně vložného

Středa 29.05.2019
07,30 – 08,30 Snídaně ( v ceně vložného )
08,30 Teoretické základy chlazení, systémy chlazení
Kompresory, přímé a nepřímé chlazení, druhy chladiva.
Normy a předpisy pro provoz strojoven ZS, Provozní prohlídky, revize - termíny.
Tlakové nádoby, pojišťovací ventily
- 12,30 BOZP a první pomoc při práci se čpavkem.
12,30 - 13,30 Oběd ( v ceně vložného)
13,30 BOZP a první pomoc při práci se čpavkem.
Používání ochranných pracovních pomůcek
Provozní závady jejich odstranění
Ukázky instalací, používání OOP
- 18,30 Diskuse, opakování
18,30
Večeře –( v ceně vložného)ˇ
Čtvrtek 30.05.2019
07,00 – 08,00 Snídaně ( v ceně vložného )
08,00 – 09,00 Exkurze v areálu ZS (dvě haly)
09,00 – 10,30 Praktické ukázky obsluhy ledové plochy strojem na úpravu ledu a ořezávaček okrajů mantinelů
11,00 – 12,30 Přezkoušení účastníků k probraným tématům formou testů
12,30 – 14,00 Ukončení školení, předání „Osvědčení o absolvování školení“ úspěšným posluchačům
Poznámka:
Program školení může být v podrobnostech upraven a případně doplněn.

Další běh školení budeme pořádat (dle zájmu) v průběhu 3.Q. 2019
Včas dostanete pozvánky s podrobnostmi.
Na vyžádání Vám zajistíme ubytování (za úplatu) z pondělí na úterý (27.05. na 28.05. )
Po skončení školení Vám zašleme daňový doklad – fakturu.

Adresa školení :
Hotel sport - Fortuna Aréna
Hradec Králové
Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové
Upozornění :
Osvědčení o absolvování školení má platnost pouze 3 roky !!!
Potom je třeba absolvovat opakované školení. Pro ty, kteří již absolvovali toto školení již před 3 lety mají
nyní možnost prodloužit si platnost svého osvědčení.
POZOR -Pro uznání opakovaného školení je nutno doložit kopii minulého osvědčení při prezenci
jinak nebude moci uchazeč absolvovat opakované školení !!!!
Za VV SZS v ČR : Vladislav Bejček - vedoucí školení .

