DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT
Areál VÚ, Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
IČ: 252 61 908, DIČ: CZ 252 61 908

Závazná přihláška do kurzu NDT
Účastník kurzu / školení:
Titul, jméno, příjmení:
Identifikační nebo rodné číslo:

Místo narození:

Stávající dosažená kvalifikace v NDT:
Adresa bydliště včetně PSČ:

Telefon:
Mobil:
Email:

Zaměstnavatel:
Název:
IČ:

Fakturační adresa včetně PSČ:

DIČ:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Kontaktní adresa včetně PSČ (bude použita pro zaslání dokladů), pokud je odlišná od fakturační:

Termín kurzu / školení: 19.9.2016 – 23.9.2016

Druh kurzu / školení:
Metoda: VT

a)

Sektor: w – svařované výrobky

Stupeň : 1+2

a) Pro přímý přístup ke stupni 2 zapište oba stupně 1 a 2 (Stupeň: 1,2 )

Adresa konání kurzu: Areál VÚ, Podnikatelská 558,
Praha 9 - Běchovice, Budova 10 B, 1. patro

Začátek kurzu: 9:00

Platební a smluvní podmínky
1. Tato přihláška je smlouvou ve smyslu občanského zákoníku a jejím předmětem je školení pracovníků
nedestruktivního zkoušení. Cena je stanovena na 9.500,- Kč bez DPH za každého účastníka.
2. Při nástupu do kurzu musí účastník předložit ověřenou zrakovou způsobilost v souladu s ČSN EN ISO 9712.
3. Platební podmínky – zaškrtněte jednu z možností (pokud nezaškrtnete nic, platí varianta platby předem):
Platba předem převodem z účtu – standardní způsob platby
∂ cenu kurzu uvedenou výše je třeba uhradit minimálně 7 dní před zahájením kurzu
∂ daňový doklad bude vystaven ke dni přijetí platby
Platba převodem po ukončení kurzu a absolvování zkoušky – na základě vystavené faktury
POUZE PO DOHODĚ SE ŠKOLÍCÍM STŘEDISKEM!
4. V případě zrušení účasti na kurzu v termínu kratším než 3 dny před jeho zahájením, účtujeme manipulační
poplatek ve výši 30%, v případě neomluvené účasti nebo zrušení účasti v termínu kratším než 24 hodin
účtujeme manipulační poplatek ve výši 50% celkové částky.
Tímto souhlasíme s platebními a smluvními podmínkami. V případě platby předem potvrzujeme, že jsme uhradili
účastnický poplatek ve výši 11.495,- Kč (cena včetně DPH) ve prospěch účtu KB ČESKÁ TŘEBOVÁ, ČÍSLO
ÚČTU 86-123720227/0100. V případě platby předem do poznámky pro příjemce uveďte jména účastníků.
Číslo účtu, z kterého je platba poukazována:
/
.
Závaznou přihlášku a ověřenou zrakovou způsobilost zašlete na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky.

Datum, razítko a podpis odpovědného pracovníka: ……………………………………………………

Č. formuláře:

TD401-F501

Verze:

16-08

Účinnost od:

19.8.2016

© DOM - ZO 13, s.r.o. 2016

