Pozvánka na kurz
Název:
Termín:
Cena:

Montér a opravář plynových zařízení
Dvoudenní kurz-příprava na zkoušky TIČR; třetí den zkouška TIČR
út 20.10.2020 - čt 22.10.2020
3 388 Kč vč. DPH
cena zkoušky na základě faktury z TIČR

Místo konání:
Manažer:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz

Garant:

Bc. Jaroslav HEINIŠ

Rozsah:

16 vyučovacích hodin + zkouška TIČR

Lektoři:

Bc. Jaroslav HEINIŠ
Jan JORDAN

Program:

Prezence: od 7:30 - 8:00 hodin
Výuka: od 8:00 - 15:30 hodin
Kvaliﬁkační kurz Montér a opravář plynových zařízení je určen
* novým uchazečům nebo těm, kterým uplynula platnost osvědčení = základní
* pracovníkům, kteří chtějí rozšířit platné osvědčení o další skupiny
* pracovníkům, kteří prodlužují stávající osvědčení = opakovaný
Účastníci kvaliﬁkačního kurzu Montér a opravář plynových zařízení budou seznámeni
s teorií v příslušné odborné profesi, normami a vyhláškami pro určité typy zařízení,
zkušenostmi z odborné praxe.
Obsah kurzu
- Rozdělení plynových zařízení do jednotlivých skupin dle Vyhl. ČUBP č. 21/1979 Sb.
- Charakteristika jednotlivých plynů, charakteristika plynů, zákonné jednotky, teorie
spalování, nebezpečné vlastnosti
- Výčet části právních předpisů, které se týkají plynových zařízení
- Základní normy a technické předpisy pro zařízení rozvodů plynů, regulační zařízení,
spotřebičů plynů
- Rozdělení rozvodů plynu
- Spotřebiče plynu - výkony do 50 kW, nad 50 kW výkonu
- Materiály pro plynovody, armatury, odtahy spalin, umístění v prostoru
Kurz je ukončen prověřením odborné způsobilosti osob k montáži a opravám
plynových zařízení před komisí TIČR.
Při úspěšném absolvování zkoušky je vydáno Osvědčení TIČR.
ZKOUŠKA
Pro přihlášení ke zkoušce je nutné se registrovat na stránkách TIČR. Obratem dorazí
potvrzení registrace a do 14 dnů podklady k platbě.
Registrace by měla být provedena cca 3 týdny před zkouškou.

Poznámka:

Prezence: od 7:30 - 8:00 hodin
Výuka: od 8:00 - 15:30 hodin
V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.
Zkoušky NEJSOU zahrnuty v ceně kurzu. Podklady k platbě za zkoušku
zasílá TIČR. Platba za zkoušku MUSÍ být uhrazena v den konání zkoušky.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
* Darina Šabacká 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
* Veronika Šlosárková 724 339 311, v.slosarkova@dtocz.cz

