ELEKTROTECHNICKÝ CECH PLZEŇSKÉHO REGIONU, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ
IČO: 453 32 746
č.ú.: 0725509349/0800

Rada cechu si Vás dovoluje pozvat na

1. a 2. O D B O R N Ý S E M I N Á Ř
s následujícím programem:

 Odborné přednášky z okruhu platných standardů a legislativy, potřebných pro přípravu
k přezkoušení nebo zkouškám podle požadavků vyhlášky č. 50/1978Sb.
Lektoři: Zkušení pracovníci cechu.
 Přístup na tento seminář je jak pro členy cechu a jejich zaměstnance, tak i ostatní zájemce
z oboru, kteří budou chtít přezkoušet nebo absolvovat zkoušky na základě ustanovení
vyhlášky č. 50/1978Sb.
 O přestávce bude podáváno obvyklé občerstvení.
Prezence k seminářům bude zahájena vždy v 14.45 hod., semináře potom přesně v 15.15 hod.
Kdy ? : 1. Seminář …………….. 19. 10. 2016, (středa) od 15.15 hod.
2. Seminář ......………… 23. 11. 2016, (středa) od 15.15 hod.
Kde ? : Areál SOUE - společenský sál, Vejprnická ul. č. 56, 318 00 Plzeň
)

Předpokládaný termín zkoušek je dne 07. 12. 2016.
Termínové podrobnosti budou sděleny na 2. odborném semináři!
Přihlášky ke zkouškám budou také k dispozici na obou seminářích.
Rada cechu vyhlásila platný ceník za provedení zkoušek podle požadavků vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Cena za dva odborné semináře, písemné testy a provedení pohovorů dle požadavků vyhlášky v r. 2016:
 Základ pro členy cechu:
+ sylabus a jeden § vyhlášky
800,- Kč
 Navýšení pro členy cechu:
+ sylabus a dva § vyhlášky
900,- Kč
 Základ pro nečleny cechu:
+ sylabus a jeden § vyhlášky
1100,- Kč
 Navýšení pro nečleny cechu:
+ sylabus a dva § vyhlášky
1300,- Kč
V případě požadavku zaslání „OSVĚDČENÍ“ poštou
70,- Kč
V ceně je pro účastníka zkoušek nebo přezkoušení zahrnuto:
 Dva odborné semináře k předmětu zkoušek, odborná příručka (sylabus) pro zkoušky elektrotechniků;
 Provedení písemného testu a ústního pohovoru ke zkoušce;
 Vydání „OSVĚDČENÍ“ o provedené zkoušce a jeho vyzvednutí na dohodnutém místě, nebo za úplatu zaslání poštou na


uvedenou dodací adresu;
V případě neúspěchu u testu nebo pohovoru, lze provést jednu opravnou zkoušku zdarma. (U písemného testu za neúspěch
se pokládá více než 4 chybně zodpovězené otázky. V případě neúspěchu u písemného testu, nebude zájemce připuštěn
dále k pohovoru.
Další opravná, (druhá) zkouška je možná v dohodnutém termínu a za úplatu 300,- Kč.


Všeobecně:

 Za vydání duplikátu „OSVĚDČENÍ“ je stanovena úplata 150,-Kč.
 Při požadavku zaslat duplikát poštou je úplata 220,- Kč.
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