Přihláška na profesní seminář manažerů vzorkování
odpadů
1. 10. 2019, OSTRAMO - OSTRAVA
Identifikační údaje na Osvědčení o účasti:
Každý účastník obdrží po ukončení semináře Osvědčení o
účasti vystavené na jeho osobu, tzn. na jeho celé jméno (titul)
a datum narození. Proto nezapomeňte tyto údaje uvést do
přihlášky. Tímto osvědčením je možno doložit udržování
odbornosti v dané problematice.

Profesní seminář

Jméno a
příjmení,
titul
Datum
narození:

Manažerů vzorkování odpadů,
se koná dne 1. října 2019
na lokalitě OSTRAMO v Ostravě

Název
firmy/plátce:

Cena:
Cena, zahrnující organizační náklady a vydání osvědčení o
účasti na odborném tréninku, činí 2 420,-Kč včetně 21% DPH a
je splatná bankovním převodem před zahájením školení.

Ulice:
Město:

Platba:
na účet Forsapi s.r.o.
Částka: 2 420,- Kč včetně DPH 21% (2000 Kč bez DPH)
IČ:
27232611
DIČ:
CZ27232611
Účet:
4810880001/5500
Banka: Raiffeisenbank a.s. Praha

Doprava:
Účastnící se dopravují do místa konání individuálně.
Přihlášku zašlete co nejdříve!
Max. počet účastníků odborného tréninku je 40. V případě,
že bude trénink již obsazen, 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

PSČ:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu
plátce:
Cena tréninku: 2420,- 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:
Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu
info@forsapi.cz , případně poštou na adresu Forsapi s.r.o. K
Horoměřicům 1113/29, 165 00 Praha 6
nejpozději do 20. 9. 2019

Zahájení v restauraci Kovárna U Hodin, Generála
Hrušky 1233/26, 702 00 Ostrava - Fifejdy

https://www.kovarna-u-hodin.cz/kontakt/
Seminář je zaměřen na problematiku nakládání s kaly
z rafinace ropy a problematiku jejich vzorkování.
Zároveň se v rámci semináře uskuteční prohlídka lokality
OSTRAMO s výkladem realizace sanačních prací.
Trenéři:
RNDr. Roman Jerie, AVE CZ odpadové hospodářství
RNDr. Petr Kohout, Forsapi s.r.o.
Ing. Pavel Czinege, QUAIL s.r.o.
RNDr. Jiří Vencl, AECOM CR s.r.o.
Ing. Milena Veverková, UNIVERZA – SoP, s.r.o.
Ing. Zdeněk Veverka, UNIVERZA – SoP, s.r.o.












Cílem semináře je udržení a zvýšení
kvalifikace účastníka v problematice postupu
odběru
a
úpravy
terénního
vzorku
solidifikátů ze sludgů z rafinace ropy pro
potřeby získání laboratorního vzorku.
Pozornost
bude
dále
zaměřena
na
problematiku nakládání s kaly z rafinace
ropy, postupy zpracování tohoto materiálu
pro další využití, dále na problematiku
sanačních prací vedoucích k odstranění
ekologické zátěže tvořené nevhodným
nakládáním s těmito materiály v minulosti
v České republice a v Rumunsku.
Seminář bude rovněž zaměřen na testování
analytických laboratoří a vyhodnocení
vzájemné shody výsledků při zkoušení
odebraných vzorků na vybrané ukazatele.
Jedná se o seminář, který se pro držitele
certifikátu započítává do recertifikačního
procesu MVO.
Seminář sestává z části teoretické a z části
praktické (tréninku).
Teoretická část se uskuteční v restauraci
Kovárna U Hodin, ulice Generála Hrušky
1233/26, 702 00 Ostrava - Fifejdy.
Praktická část se uskuteční v areálu Laguny
Ostramo, který poslouží jako výcvikový
polygon a kde zároveň proběhne prohlídka
s výkladem o postupu sanačních prací.
Odebrané
vzorky
budou
podrobeny
laboratorním zkouškám a s jejich výsledky
budou účastníci seznámeni.

Organizátoři děkují vedení společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o. za vstřícnost při
zajištění pořádání semináře.
Profesní seminář je pořádán ve spolupráci se
společností

Program:
9:00 - 9:30
9:30 - 9:40
9:40 - 10:10

Presence účastníků
Zahájení, proškolení BOZP
Nápravná opatření - Laguny
Ostramo, postup sanace a úprava
kalů pro další využití – R. Jerie,
AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o.
10:10 – 10:40 Zkušenosti
s nakládáním
se
sludge při řešení nápravných
opatření ve společnosti KORAMO
a.s. Kolín – linka na zpracování
sludge – P. Czinege, QUAIL s.r.o.
10:40 – 11:10

Úprava sludge a odstranění
lagun s kaly z rafinace na lokalitě
PETROM Petrobrazi v Ploiesti
(Rumunsko) – J. Vencl, AECOM
CR s.r.o.

11:10 – 11:30 Novinky
v
právní
úpravě
nakládání s odpady - M. a Z.
Veverkovi, UNIVERZA-SoP, s.r.o.
11:30 – 11:50 Výsledky semináře v Havlíčkově
Brodě – vzorkování asfaltů P. Kohout, Forsapi, s.r.o.
11:50 – 12:15 Teoretická příprava vzorkovacích
prací, seznámení s provozem na
lokalitě Laguny Ostramo, návrh
vzorkovacích postupů
12:15 - 13:00 Oběd
13:00 - 13:30 Přesun
na
lokalitu
Laguny
Ostramo
13:30 – 15:30 Prohlídka realizace Nápravná
opatření - Laguny Ostramo.
Odběry
a
úprava
vzorků
stabilizovaných
odpadů
z rafinace ropy.

Vybavení účastníků:
S ohledem na práci v terénu je třeba, aby si
každý účastník tréninku vzal s sebou oblečení do
každého počasí, pracovní rukavice, latexové
rukavice jednorázové, pracovní obuv, ochrannou
přilbu, brýle, prachový respirátor.
Uvítáme, pokud naše vzorkovací vybavení
doplníte vaším vlastním, obvykle používaným při
odběru pevných materiálů (vzorkovací lopatky,
homogenizační nádoby, zařízení na úpravu
vzorků apod.).

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
www.forsapi.cz

Další připravované akce:
Datum
16.- 18.10. 2019
listopad 2019

Název akce
Kurz vzorkování odpadů
– Český ráj Sedmihorky
Doškolovací
seminář
Manažerů
vzorkování
znovuzískaných
asfaltových směsí (ve
spolupráci
s VIAKONTROL s.r.o.

