ŠKOLENÍ PROŠKOLENÝCH OSOB PRO PROHLÍŽENÍ ULOVENÉ
VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na školení, které je organizováno ve spolupráci Okresních mysliveckých
spolků (OMS) a VFU Brno na základě veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění, kterým
je stanovena odborná způsobilost k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře.
Termín a místo
konání:
Cena:

Přihlášení:

Termín 10.-11.5.2022
Velká zasedací místnost OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň
Zahájení školení - 8.00 hodin
5 000,- Kč splatných v hotovosti při zahájení školení. Školení je dvoudenní,
účastník obdrží výukové materiály a na závěr školení se podrobí teoretické a
praktické zkoušce.
V případě on-line výuky bude cena a termín kurzu upraveny.
Cena za ubytování není zahrnuta v ceně kurzu.
Po dobu školení zajištěno občerstvení
Závaznou přihlášku k evidenci zájemců o školení zašlete e-mailem na adresu
plzen@cmmj.cz nebo na adresu OMS Plzeň, Ruská 16, 326 do 20. 04. 2022.
Při registraci účastník předloží průkazové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně
opatřené jménem a datem narození.

Program školení a studijní materiály obdržíte při registraci. Po úspěšně vykonané zkoušce (formou
písemného testu, ústní zkoušky) obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti k vyšetření těla
ulovené volně žijící zvěře, evidovaný průkaz proškolené osoby a razítko s evidenčním číslem.
V případě potřeby využijte kontaktních možností k Vaší informovanosti na OMS Plzeň nebo KVS pro
Plzeňský kraj.
V Plzni dne 26. 10. 2021
Příloha: závazná přihláška

Zašlete na adresu: ČMMJ, z.s., Oblastní myslivecký spolek Plzeň, Ruská 16, 326 00 Plzeň,
e-mail : plzen@cmmj.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně k evidenci zájemců o školení proškolených osob k vyšetření těla ulovené
volně žijící zvěře, které se uskuteční v termínu 10. - 11. 5. 2022:
Vyplňte pozorně a čitelně!

Jméno, příjmení, titul(y): ……………………………………………………………………………………..
Datum a místo narození: …………………………………………………………………………………….
Název školy nejvyššího stupně vzdělání: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. Rok ukončení: ………
Evidenční číslo loveckého lístku/povolenky k lovu: ……………………………………………………….
Adresa bydliště
Ulice, číslo: …………………………………………………………………………………………………….
Město: …………………………………………………………………………………… PSČ: ……………
Kraj: ………………………………………………………………..
Tel.: …………………… Mobil: ……………………… E-mail: ……..……………………………………..
Beru na vědomí, že cena školení je stanovena ve výši 5 000,- Kč, splatná před zahájením školení
a při registraci předložím průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno na dobu neurčitou ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k účelům poskytnutí informací vašemu institutu. Tyto údaje nebudou
poskytovány třetím osobám ani k jiným účelům.

Datum: ……………………………………………..

Podpis: ……………………………………………..

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete co nejdříve. Přihlášky evidujeme podle data doručení.
Pro dalšího zájemce pořiďte prosím kopii závazné přihlášky!

________________________________________________________________________
Potvrzení převzetí závazné přihlášky OMS ……………………………………………………

Datum: …………………………………………

Podpis: ……………………………………..

