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Závazná přihláška do rekvalifikačního kurzu 
 

Název rekvalifikačního kurzu: Sanitační technik nápojových cest 

Údaje o udělené akreditaci: udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

č.j. MSMT-1374/2018-1/38 ze dne 11.4.2018 platnost do 11.4.2021 

Termín rekvalifikačního kurzu: od 1.4.2019 do konce května (dle počtu přihlášených) 
Celkový rozsah rekvalifikace (v hodinách): 48, z toho: teorie 16, praxe 32 

Cena: 11 000,- Kč (DPH 0%) 

Účastník kurzu:  

Příjmení, jméno, titul: ......................................................................................................................... 

Tel.: ……….......................................................    e-mail: …..………............................................... 

Datum narození : .................................................  Místo narození: ................................................... 

Č.OP : ............................................  

Adresa trvalého pobytu: ...……………………………………….......................................................  

Fakturační adresa: (pokud je jiná než trvalého pobytu, např. v případě úhrady ceny rekvalifikačního kurzu zaměstnavatelem) 

Název : ................................................................................................................................................  

Sídlo : .................................................................................................................................................. 

IČO : …................................................................  DIČ: ……………………………………………  

Tel: …………………………………………       e-mail: ..................................................................  

Místo výuky:     v Praze  

 

V ………………… dne ……………………..  

 

..............................................................     .........................................  

Razítko a podpis zaměstnavatele      Podpis účastníka kurzu  
 

 

Pozn.:  

1. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu (viz. hlavička přihlášky), na obálku napište „Rekvalifikace“. 

Nebo e-mailem na adresu: fiala@beerresearch.cz nejpozději do 31.1.2019. 

2. K vyplněné přihlášce přiložte kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopii platného zdravotního 

průkazu pro práci v potravinářství (originály je nutné doložit na první vyučovací hodině).  

3. Následně Vám bude zaslána zálohová faktura na částku ve výši 1 000,- Kč. Tato záloha je nevratná. Vratná je 

pouze v případě nenaplnění a neotevření kurzu.  

4.  V průběhu března Vám bude zaslána zálohová faktura na zbývající částku ve výši 10 000,- Kč.     

5. V případě nejasností nás kontaktujte na tel. čísle: 224 900 126,  725 969 808 -  Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.  


