
  

 
Identifikační údaje na Osvědčení o účasti: 
 
Každý účastník semináře obdrží po jeho absolvování 
Osvědčení o účasti vystavené na jeho osobu, tzn. na jeho celé 
jméno a datum narození. Proto nezapomeňte tyto údaje uvést 
do přihlášky. Tímto osvědčením se dokládá odbornost v dané 
problematice 
 
 
Cena: 
 
Cena, zahrnující organizační náklady, učební texty, vydání 
osvědčení o účasti, oběd, činí 2 200,-Kč + 21% DPH (2 662 Kč 
vč. DPH) a je splatná bankovním převodem před zahájením 
školení. 
  
 
Platba: 
 
na účet Forsapi s.r.o. 
Částka: 2 662,- Kč včetně DPH 21%  
IČ:  27232611 DIČ: CZ27232611  
Účet:  4810880001/5500  
Banka: Raiffeisenbank a.s. Praha 
 
 
 
  
 

Přihlášku zašlete co nejdříve! 
 
Max. počet účastníků školícího semináře je 15 osob. 
V případě, že školení v uvedeném termínu bude již 
obsazeno, bude Vám nabídnut jiný termín.  
 
 
Organizační dotazy a informace: 
 
Kristýna Pilařová 
Forsapi s.r.o. 
K Horoměřicům 1113/29 
165 00 Praha 6 
 
GSM: + 420 602 372 712 
          + 420 721 315 737 
            info@forsapi.cz 
 

 
 

Program školícího semináře: 
 

 
9:00 – 9:20 Registrace 
9:20 – 10:20 Základní informace z hydrogeologie 

 Základní pojmy a souvislosti s vzorkováním 
podzemní vody,   

 10:20 – 12:20 Zásady správného odběru vzorků 
podzemní vody 

 Přehled technických norem a metodických 
pokynů pro vzorkování podzemních vod,  

 Pojmy a definice  
 Monitorovací objekty – typy, požadavky na 

konstrukci   
 Technické prostředky pro odběr vzorků  
 Postupy vzorkování podzemních vod z vrtů  

12:30 – 13:00 Oběd 
13:00 – 14:30 

 Zabezpečení jakosti vzorkování 
 Řízení jakosti 
 Nejistoty odběru vzorků podzemní vody z vrtů, 

spolupráce s analytickou laboratoří 
 Náležitosti plánu vzorkování. 

14:30 – 16:00 
 Prověření znalostí – příprava k certifikační 

zkoušce 

 Ukončení semináře 

 

  
Školící seminář 

Vzorkování podzemních vod 
 se koná dne 

22. května 2018 
od 9:00 hodin  

v objektu  
v Hotelu Svornost, Praha 9, Novozámecká 284 

 

 
 

Praha 9-Dolní Počernice, Novozámecká 284 
 

http://www.svornost.cz/ 
 

seminář je určen pro manažery vzorkování, 
vzorkaře podzemních vod, hydrogeology a pro 
zájemce o získání Certifikátu Manažer 
vzorkování podzemních vod (České společnosti 
pro jakost). Program semináře obsahuje základní 
témata z problematiky vzorkování podzemních 
vod a slouží zájemcům o udělení Certifikátu 
Manažer vzorkování podzemních vod České 
společnosti pro jakost jako příprava certifikační 
zkoušku.  
 

Lektor: RNDr. Petr Kohout, Forsapi s.r.o.



Přihláška na školící seminář Vzorkování podzemních vod 
 

22. 5. 2018, Hotel SVORNOST, PRAHA 9 
 

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu  
info@forsapi.cz, případně poštou na adresu Forsapi s.r.o.,  

Jugoslávská 667/11 PSČ: 460 10, Liberec 10  
    

nejpozději do 18. 5. 2018 
 

Jméno a příjmení, 
titul 

 
 
 

Datum narození:  

Název firmy/plátce: 
 
 
 
 

Ulice:  
 

Město: 
  

PSČ:  
Telefon:  

E-mail:  
 

IČ:  
DIČ:  
Číslo účtu plátce:  
Cena kurzu: 2 662 Kč včetně DPH 21% 
Bankovní spojení:          Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:                     4810880001/5500             
  
� bude uhrazena převodem – vyžadujeme fakturu poslat poštou 
 
 
 
� bude uhrazena převodem – fakturu můžeme obdržet elektronicky na výše uvedenou e-
mailovou adresu 
 
 
Datum, podpis, 
razítko: 
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