TESYDO, s.r.o.
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, Česká republika (CZ)
*/ Člen AIO, HK, TNK, CWS ANB (člen EWF, IIW a IAB) /*
*/ Member of AIO, HK, TNK, CWS ANB (member of EWF, IIW and IAB) /*

Technická, školící, zkušební, certifikační a inspekční činnost
Technical, training, testing, certification and inspection activity

Zkušební orgán, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Testing Body, Certification Body, Inspection Body

Vás zve na

pořádanou naší společností

pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské dozory,
inspektory a kontrolory, výrobce, technické a marketingové
pracovníky i manažery firem

NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A DOKUMENTACE KONSTRUKCÍ VÝROBKŮ STAVEB, STROJŮ, TECHNICKÝCH, ENERGETICKÝCH,
CHEMICKÝCH, ZDVIHACÍCH, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ
KONTROLY A ZKOUŠENÍ, DIAGNOSTIKY A REVIZÍ

(Stavební, strojní výrobky, tlaková, plynová zařízení, zdvihací,
transportní i dopravní zařízení, energetická a chemická zařízení)

Hotel CENTRO Hustopeče u Brna
27. a 28. března 2012

ÚČEL A CÍL KONFERENCE

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky
dokumentace (projekce - konstrukce - výpočtů, technologických, kontrolních, zkušebních postupů výroby a montáže), zajišťování kvality a kontrolní i zkušební
činnosti při zhotovování nosných konstrukcí výrobků a technických zařízení
(stavebních, strojních, technologických, dopravních i konstrukcí pro energetiku),
tlakových, plynových, chemických a zdvihacích i transportních zařízení, včetně
požadavků na jejich provoz, v souladu s požadavky na bezpečnost vyhrazených
technických zařízení a stanovených výrobků k posuzování shody dle legislativy a
technických předpisů ČR, EU i norem ČSN, EN a ISO, aj.

Odborný garant konference: Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D, jednatel TESYDO, s.r.o.

Organizační garanti konference: Ing. Jan Opletal, manažer pro vzdělávání

Ing. Zdeněk Balej, manažer zkušební organizace

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE:
Úterý 27. března 2012:
do 11.30 hodin - příjezd, ubytování
Úterý 27. března 2012:
12.00 - 13.15 hodin oběd
13.15 - 13.30 hodin zahájení konference
13.30 - 15.30 hodin odborné přednášky
15.30 - 16.00 hodin přestávka na občerstvení
16.00 - 17.45 hodin odborné přednášky
17.45 - 18.00 hodin panelová diskuze
19.00 hodin
večeře
20.15 hodin
společenský večer

Středa 28. března 2011:
7.00 - 8.15 hodin snídaně
8.30 - 10.30 hodin odborné přednášky
10.30 - 11.00 hodin přestávka na občerstvení
11.00 - 12.45 hodin odborné přednášky
12.45 - 13.00 hodin panelová diskuse
13.00 - 14.00 hodin oběd, ukončení

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Místo konání:

HOTEL CENTRO
Husova 8, 693 01 Hustopeče u Brna
(viz plán na 4. straně pozvánky)

Doprava:

individuální, vlastními dopravními prostředky

Účastnický poplatek: 5.000,- Kč, včetně 20% DPH
V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na technické a organizační
zabezpečení konference, včetně sborníku přednášek a dalších materiálů. Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme, veškeré materiály zašleme poštou!!!
Každý účastník semináře obdrží „Osvědčení o absolvování konference.“
Platba:

Úhradu proveďte na účet č. 2052325359 / 0800 u České spořitelny, a.s.
variabilní symbol: 20120327
Výjimečně je možné zaplatit účastnický poplatek u prezence. Je nutné předem
toto dohodnout na tel.: 545 129 470 s p. Maršovou, ekonomkou společnosti.

Přihláška:

Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku
zašlete nejpozději do 20. 03. 2012. Bez přihlášky nelze vaši účast zajistit!!!
na fax./tel. číslo:
e-mail:
nebo na adresu:

Další informace:

545 129 470
info@tesydo.cz, apeltauerova@tesydo.cz
TESYDO, s.r.o.
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno

Ing. Jan Opletal, manažer pro vzdělávání, mob.tel.: 603 576 904
Mgr. Martina Apeltauerová, zástupce vedoucího vzdělávání, tel.: 545 129 471
Sekretariát společnosti, tel. 545 129 470, e-mail: info@tesydo.cz

Úhrada za nocleh není zahrnuta v účastnickém poplatku! Máme zabezpečenou dostatečnou kapacitu
ubytování, včetně snídaně a dalšího stravování. Ubytování si hradí každý účastník sám na recepci hotelu.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi na Společenském večeru!
Dle zájmu účastníků připravujeme v rámci Společenského večera sportovní vyžití a kulturní program.

ORIENTAČNÍ PLÁN

*** HOTEL CENTRO ***
Husova 8
693 01 Hustopeče u Brna
tel. +420 519 413 760
fax. +420 519 413 764
e-mail: info@centro.cz
www.centro.cz

Cena ubytování

Kč/noc

sám na dvoulůžk. pokoji
dvoulůžkový pokoj
třílůžkový pokoj
apartmán

1 590,1 990,2 590,2 990,-

přistýlka na pokoji
V ceně ubytování je zahrnuta
snídaně.

620,-

