POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ
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ČBS

Školení systému ČBS AKADEMIE

POHLEDOVÝ BETON
cyklus 2 on-line webinářů

15. a 22. září 2021
on-line přes internet

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
SBOR LEKTORŮ
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Metrostav, a.s. – garant školení
Ing. Robert Coufal, Ph.D., TBG Metrostav, s.r.o.
Ing. Petr Finkous, PERI, spol. s r.o.
Jan Kolek, Metrostav, a.s.
Václav Lorenc, Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ A CÍL ŠKOLENÍ
Jak ukazuje současná stavební praxe, termín „pohledový beton” je bez bližší
specifikace nejednoznačný a může být příčinou sporů a nedorozumění mezi
zúčastněnými stranami při zadání, realizaci a zejména při posuzování a předání finálního díla. Česká betonářská společnost proto v rámci ČBS Akademie
připravila ve vazbě na publikaci TP 03 Pohledový beton (2018) školení, jehož
témata komplexně postihují celý proces zhotovení pohledového betonu
včetně jeho oprav. Je určeno všem, kteří se pohledovým betonem zabývají
anebo se o něj zajímají – architektům, projektantům, pracovníkům prováděcích firem, investorům i správcům. Všem účastníkům, kteří školení v plném
rozsahu absolvují, bude na místě předán certifikát ČBS a v rámci programu
celoživotního vzdělávání obdrží příslušný počet bodů přidělený akreditační
komisí ČSSI.

PROGRAM ŠKOLENÍ
Středa 15. září 2021, začátek ve 13:00 hodin
12:45 – 13:00
13:00 – 14:30

Registrace účastníků
Blok 1
Úvodní slovo: cíl, náplň, a forma školení
Ing. Vladimír Veselý, výkonný ředitel ČBS
Úvod, oblast použití, názvosloví, proces zhotovení
pohledového betonu
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Bednění + separační prostředky
Václav Lorenc

14:30 – 14:45
14:45 – 16:15

Přestávka
Blok 2
Beton + nejčastější vady pohledového betonu
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Test nabytých znalostí

Středa 22. září 2021, začátek ve 13:00 hodin
12:45 – 13:00
13:00 – 14:15

Registrace účastníků
Blok 3
Požadavky, klasifikace a specifikace (Tabulka 1)
Ing. Petr Finkous
Provádění a opravy pohledového betonu
Jan Kolek

14:15 – 14:30
14:30 – 16:00

Přestávka
Blok 4
Příklady realizací a (ne)reálných požadavků
Ing. Petr Finkous, Václav Lorenc
Test nabytých znalostí,
zakončení školení

ORGANIZAČNÍ POKYNY
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

PLATBA VLOŽNÉHO
Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním školení, a to výhradně bankovním převodem na účet organizátora na základě zaslané faktury/ daňového dokladu. Faktura bude zaslána po obdržení závazné přihlášky.

VLOŽNÉ
Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za
rok 2021. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál přednášek, závěrečný
test, potvrzení o získaném počtu bodů do programu celoživotního vzdělávání
ČKAIT a certifikát o absolvování školení opatřený holografickou etiketou.
V případě neúčasti se vložné nevrací, účastníkům bude umožněno zpětné
zhlédnutí ze záznamu a absolvování testu.
Cena školení
Účastník
Člen ČBS
Ostatní
Vložné
3 900 Kč
4 900 Kč
K ceně bude účtováno DPH v platné výši.

PŘIHLÁŠKY
Pro přihlášení využívejte výhradně on-line přihlašovací formulář na webové
stránce ČBS www.cbsbeton.eu. Po odeslání řádně vyplněné závazné přihlášky na školení vám bude na vámi zadaný email doručena automatická rekapitulace vaší objednávky. Následně Vám bude zaslána faktura/daňový doklad.
Po jejím uhrazení Vám budou v dostatečném předstihu zaslány pokyny
a přihlašovací údaje ke sledování Webináře.

STORNO
Zrušit účast je možno písemně nebo po dohodě s organizátorem nejméně
však 3 dny před konáním vysílání

KONTAKT
Česká betonářská společnost ČSSI
Na Zámecké 1518/9, Praha 4
Tel.:
608 072 996,
775 124 100,
605 325 366
E-mail: jandova@cbsbeton.eu,
johova@cbsbeton.eu,
vich@cbsbeton.eu
URL www.cbsbeton.eu

