Kde chybí prevence – hasiči nepomohou!

J.SEIDL & spol., s. r. o.

Protipožární ochrana staveb
_____________________________________
Husova 120 – 544 01 Dvůr Králové nad Labem – DIČ: CZ00484016
tel.:499 320 459, 499 321 254, fax.: 499 320 219  e-mail:firma@seidl.cz

Člen Asociace „Požární ochrana staveb“

Předběžná přihláška na seminář

Požární ochrana staveb 2021
Jméno, příjmení, titul :
Zaměstnavatel:
Povolání:
Adresa:
Telefon:

Mobil:

e-mail:
Předběžně se přihlašuji na dvoudenní seminář “Požární ochrana staveb 2021”, který se bude konat
v hotelu OREA HOTEL SANTON v Brně ve dnech 5. 10. - 6. 10. 2021.
Za aktuální považuji v současné době následující problematiku:

- a proto bych uvítal/a, aby byl do semináře zařazen příspěvek na toto téma.
- a rád bych přednesl příspěvek o mých zkušenostech na toto téma
*) nehodící se škrtněte
Protože lze jako každým rokem očekávat, že počet přihlášek přesáhne kapacitní možnosti přednáškového sálu, přednost
při zařazování účastníků bude dána těm, kteří se přihlásí nejpozději do 30. 6. 2021.
Po sestavení programu obdrží všichni přihlášení přednostně závaznou přihlášku. Zbývající volná místa budou obsazována
z přihlášek ve druhém kole. Pokud jste se některého ze seminářů zúčastnili, víte, že:
- semináře jsou určeny přednostně pro projektanty a požární specialisty (resp. osoby odborně způsobilé), preventisty HZS
a pracovníky stavebních úřadů.
- pokud chceme udržet odbornou úroveň seminářů, neměl by počet účastníků přesáhnout únosnou mez, tj. cca 200 lidí.
Při vyšším počtu účastníků klesá soustředěnost přednášejících i posluchačů a proto jsme nuceni počet účastníků
omezovat na tento max. počet.

Vložné na dvoudenní seminář je 2500,- Kč /včetně DPH/.
A na závěr. Chcete-li, aby byl seminář pro Vás přínosem, pomozte nám zvolit vhodný obsah. Jak víte, první
den je věnován normám a předpisům v oboru, druhý den patří materiálům a aplikacím. Večerní diskuse nemá
předem určené téma. Chcete-li upozornit na problém, který Vás zvlášť zajímá nebo který považujete za
perspektivně důležitý, vyplňte laskavě výše uvedenou kolonku. Uvítáme i Váš stručný příspěvek,
s podmínkou, že nepůjde o firemní prezentaci!

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: firma@seidl.cz nebo bartonova@seidl.cz
případně poštou na adresu: J. SEIDL a spol. s.r.o., Husova 120, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Technická kancelář – Pražská 16, 102 21 Praha 10-Hostivař, tel./fax: 281 017 369
VOR-KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4, bank.spojení KB Trutnov 13443-601/0100

