Pozvánka na kurz
Název:

Termín:
Cena:

ZÁKLADY TECHNICKÉ SPRÁVY MAJETKU V KOSTCE
NOVINKA!!! Dvoudenní vzdělávací kurz. Rychlý úvod do správy majektu a facility
managementu.
čt 28.05.2020 - pá 29.05.2020
3 993 Kč vč. DPH
velmi výhodná cena za dvoudenní specializovaný kurz

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Ivan, tel.: 724 211 606, email: jana.ivan@dtocz.cz

Garant:

Ing. Eva Wernerová, PhD.

Rozsah:

2 dny

Lektoři:

Ing. Michal Faltejsek - přednáší na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební
Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Program:

Dvoudenní kurz v termínu:
Začátek kurzu vždy od 9.00 hodin
Konec výuky: 15.00 hodin
1. den:
- Úvod do správy majetku a provozu budov
- Technicko- ekonomické aspekty správy budov
- Dokumentace ve fázi provozu a užívání
2. den:
- Facility management v evropském a světovém kontextu
- BIM a možnosti jeho využití
- Management služeb správy majetku
KURZ JE URČEN:
všechny ﬁrmy s provozem a údržbou – právnické i fyzické osoby,
• státní správu, úřady, školství a instituce,
• společenství vlastníků,
• vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí • realitní
kanceláře • velké průmyslové podniky,
• střední a vysoký management a administrativní a obchodní centra • ale i pro
organizace podléhající veřejné správě – nemocnice, státní instituce,
Kurz je určen především těm, kteří potřebují rychle uvést do oblasti Správy majetku a
provozu budov.

Poznámka:

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty a občerstvení.
Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování.
Platbu proveďte:
Ve prospěch účtu č. 64 80 47 61/0100 KB Ostrava
var. symbol: 32 01 2017
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
Cena: 3300 Kč + 21% DPH = 3993,- Kč
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad
obdržíte u prezence nebo následně poštou
V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- příprava výukového materiálu od lektora - Výukové materiály budou upraveny na
aktuální novinky pro dané téma
- tisk materiálů
- výuka lektora
- občerstvení v průběhu semináře
JAK SE K NÁM DOSTANETE:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory
- z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/
- z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/
- z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/
• Výstupní zastávka Mariánské náměstí!
MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED BUDOVOU DTO CZ (omezený počet míst) NEBO U
OC FUTURUM (cca 5 min. pěšky)
Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme

