DALŠÍ ŠKOLENÍ PROŠKOLENÝCH OSOB K VYŠETŘENÍ TĚLA
ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘE

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

Další školení k ověření znalostí je jednodenní v rozsahu 8 výukových hodin,
zakončené opět testem.

Cena:

3000,- Kč – pro první pokračování po pětileté platnosti
2500,- Kč - pro druhé a další pokračování
splatných v hotovosti při zahájení školení. Školení je jednodenní, účastník
obdrží výukové materiály.
V případě on-line výuky bude cena a termín kurzu upraveny.
Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu.

Přihlášení:

Závaznou přihlášku k evidenci zájemců o školení zašlete na adresu OMS
Plzeň, Ruská 16, 326 00 Plzeň do 20. 4. 2022.
Při registraci účastník předloží :
- průkazové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a číslem
průkazu proškolené osoby (nebo datem narození)

13. 5. 2022 – velká zasedací místnost OMS Plzeň, Ruská 16, Plzeň
od 8.00 hodin

Další školení je nezbytné absolvovat ještě před vypršením platnosti průkazu proškolené osoby až 1
rok bez zkrácení platnosti průkazu, výjimečně lze tolerovat do 2 měsíců po skončení platnosti.
Program školení a studijní materiály obdržíte při registraci. Po úspěšně vykonané zkoušce (formou
písemného testu) obdrží absolvent cca za měsíc průkaz proškolené osoby s platností na dalších 5 let.
V případě potřeby obdržíte informace na ČMMJ OMS Plzeň tel.: 736206248, případně ICV VFU
Brno, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., tel.: 541 562 094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz, www.vfu.cz

V Plzni dne 26. 10. 2021

Zašlete na adresu: ČMMJ OMS Plzeň, Ruská 16, 326 00 Plzeň
e-mail : plzen@cmmj.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně k evidenci zájemců o další školení k ověření znalostí proškolených osob
způsobilých k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře (prohlížitelů zvěřiny, jimž končí po 5 letech
platnost průkazu proškolené osoby)

Termín školení : 13. 5. 2022
Vyplňte pozorně a čitelně!

Jméno, příjmení, titul (y) ...............................................................................................
Číslo průkazu proškolené osoby……………………………………………………………………………………
Datum vzniku platnosti 1. průkazu proškolené osoby (alespoň rok)…………………………………
Počet absolvování dalších školení k prodloužení platnosti…………………………….…………………..
Datum narození ...............................

Místo narození ..................................................

Adresa bydliště (doručovací adresa):
Ulice,číslo ....................................................................................................................
Město .................................................................................... PSČ ............................
Tel. .............................. Mobil ............................. E-mail ...........................................
Beru na vědomí, že cena školení
- pro první pokračování po pětileté platnosti - je stanovena ve výši 2800 Kč
- pro druhé a další pokračování po desetileté a další platnosti - je stanovena ve výši 2300 Kč.
Cena je splatná při registraci před zahájením školení; rovněž při registraci předložím
průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, označené jménem a číslem průkazu proškolené osoby.

Datum :

Podpis:

Já ……………………………………..……………………….(jméno, příjmení, titul) dávám tímto souhlas
se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno, Státní veterinární správy a
ČMMJ, z.s., OMS Plzeň na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR.
Datum:
Podpis:

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

