Bezpečný provoz plynových kotelen
Termín:
8. listopadu 2018, 8:45 hod.
Místo konání:
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Pro koho je akce určena:
Pro organizace a osoby podnikající v oboru plynárenství, pro technické a provozní pracovníky
plynárenských společností, projektanty, provozovatele plynových kotelen a širokou plynárenskou veřejnost.
Akreditace:
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 2 body.
V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem.

8:45–9:00

Prezence účastníků

9:00–9:10

Přivítání účastníků a úvod

9:10–9:55

Právní a technické předpisy platné pro plynové kotelny
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce, OIP hl. m. Prahy

9:55–10:40

Odpovědnost majitele, provozovatele a uživatele plynových zařízení
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce, OIP hl. m. Prahy

10:50 – 11:35

Instalace, provoz a údržba spalinových a vzduchospalinových systémů
plynových spotřebičů
Přednášející bude upřesněn

11:35 – 12:30

Přestávka na oběd

12:30 – 13:15

Nevyhrazené a vyhrazené tlakové zařízení v teplovodních plynových
kotelnách, část 1
Ing. Ladislav Ouhrabka – Oblastní inspektorát práce Ústí nad Labem

13:15 – 13:25

Přestávka na kávu

13:25 – 14:10

Nevyhrazené a vyhrazené tlakové zařízení v teplovodních plynových
kotelnách, část 2
Ing. Ladislav Ouhrabka – Oblastní inspektorát práce Ústí nad Labem

14:10 – 14:55
15:00

Přechod na kondenzační kotle
Závěr školení

Lektoři:
Přednášejí odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání a další odborníci z praxe.
UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO

ORGANIZAČNÍ GARANCE:

Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle

ODPOVĚDNÁ OSOBA:
František Sochor
Tel.: 721 464 156
e-mail:
vzdelavani@cgoa.cz
www.cgoa.cz, www.gasinfo.cz

VLOŽNÉ:

Vložné činí:
1 655 Kč vč. DPH
snížené pro členy ČPS
abonenty ČPS Online
1 555 Kč vč. DPH

VLOŽNÉ ZAHRNUJE:

sborník přednášek, občerstvení
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU:
Po skončení školení Vám bude vystaven daňový doklad do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném plnění
dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb. Při platbě, prosím, uveďte číslo faktury jako variabilní symbol,
specifický symbol je 81118.
Při písemném zrušení přihlášky do 4 dnů před termínem školení účtujeme manipulační poplatek 500 Kč.
Při zrušení přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je možné
a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme poštou.
MÍSTO KONÁNÍ:

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle
Budova 56 B, zasedací místnost č. 127
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:

Ze stanice metra „C“ Kačerov autobusem č. 150
ze stanice metra „B“ Karlovo nám. TRAM č. 14
ze stanice metra „C“ I.P.Pavlova TRAM č. 11
do zastávky Plynárna Michle.
Vjezd k sídlu ČPS: musí se zajet až před vrátnici se závorou a před ní zabočit vlevo.
Brána hned u vjezdu do areálu je zamknutá.

