Náplň kurzu:


Praktické meranie hladín podzemnej vody
pomocou automatických staníc vybavených
dataloggery s diaľkovým prenosom dát,

Ekotechnika spol. s r.o.



spolu s firmou
Eijkelkamp Training & Consultancy,
(Nizozemsko)

Internetová databáza "DATA" pre
zobrazenie a export nameraných dát,
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vzorkovače pre odber podzemnej vody,



čerpadlá pre vzorkovanie vody a ich použitie
správny postup pri meraní základných
kvalitatívnych charakteristík (EC/T/O2/pH,

Praktický kurz monitoringu

Časový rozvrh:
Prvý deň:





Naučiť sa, ako správne používať meracie a
vzorkovacie prístroje na vzorkovanie pôdy,
podzemnej vody a sedimentov priamo v teréne.

bezdrôtový príjem, archiváciu, spracovanie,

v praxi, regulátor pre čerpadlá GIGANT,

organizujú dvojdenný:

Cieľ kurzu:

Druhý deň:

REDOX),

životného prostredia



(pôda, sedimenty, povrchová



inštalácia plytkých monitorovacích vrtov pre
diagnostiku životného prostredia,

a podzemná voda)

vzorkovanie pôdy pomocou ručných

prezentácia účastníkov
začiatok kurzu
dopoludňajší blok prednášok
obed
I. blok praktických cvičení
ukončenie 1. časti kurzu
spoločná večera

8:30
9:05
12:00
13:00
18:00

začiatok kurzu
dopoludňajší blok prednášok
obed
II. blok praktických cvičení
ukončenie kurzu

vzorkovačov,


vzorkovanie pôdy pomocou vibračnej vŕtacej
súpravy,

19. a 20. septembra 2012



prístroje pre vzorkovanie sedimentov,

v Modre pri Bratislave



vzorkovanie pôdnej vody nad hladinou
podzemnej vody,



Osvedčenie:
Všetci účastníci kurzu získajú osvedčenie o
preškolení na používanie prebraných vzorkovacích
zariadení a prístrojov. Osvedčenie bude vydané
spoločnosťou Ekotechnika spol. s r.o.
Lektori:

vzorkovanie pôdneho vzduchu.
RNDr. Petr Kohout, Forsapi, s.r.o.

V rámci kurzu bude kladený dôraz na individuálny
prístup, preč tak, aby si každý účastník mohol
vlastnoručne vyskúšať predvádzané zariadenia.
Preto je kapacita kurzu obmedzená.

Ing. Jiří Hlaváček, Flow Group, s.r.o.
Jan Strnad, Ekotechnika spol. s r.o.
Martin Jurkovič, Ekotechnika spol. s r.o.

Organizační pokyny:
Miesto konania:
Penzión Harmónia
Okružná 3173, Modra pri Bratislave
http://www.tik.sk/harmonia/
Vložné:
EUR 130,- (vrátane 20% DPH) – pre neplatcov DPH
EUR 108,- (bez DPH) – pre platcov DPH
Vložné obsahuje:
- náklady na prednášky a praktické cvičenia
- náklady na prenájom sály
- náklady na obstaranie a údržbu predvádzaných
prístrojov
- katalóg prístrojov a poznámkový blok
- krúžkový zakladač s kópiami prednášok a
s návodmi k praktickým cvičeniam (cca 170 strán
A4 v češtine)
- 2x obed
- 1x spoločná večera
Vložné účastníci hradia na základe zálohového listu,
ktorý obdržia po odoslaní záväznej prihlášky.
Preferuje sa platba bankovým prevodom na náš účet
v ČSOB Nitra v EUR. Potvrdenie o platbe (kópiu
výpisu z účtu) predložia účastníci pri prezentácii
pred začiatkom kurzu, kde obdržia daňový doklad.
Platbu za ubytovanie si hradí každý účastník
individuálne priamo v mieste ubytovania.
Oblečenie a obuv:
Vzhľadom k tomu, že odpoludňajšia časť kurzu bude
prebiehať v teréne, odporúčame účastníkom, aby si
so sebou vzali:
- teplé oblečenie
- plášť
- dáždnik a pokrývku hlavy
- obuv do terénu
- gumové topánky (v prípade daždivého
počasia).

Záväznú prihlášku prosím zašlite poštou, e-mailom
alebo faxom na nižšie uvedenú kontaktnú adresu
usporiadateľa.
Upozornenie: kapacita kurzu je obmedzená,
prihlášky budú prijaté podľa dátumu doručenia.
Kontaktná adresa pre zasielanie prihlášok
a otázok:
Ekotechnika spol. s r.o.
Mokropeská 1832
252 28 Černošice
Česká republika
email: adivisova@ekotechnika.cz
fax: +420 251 640 512

Záväzná prihláška
na dvojdenný Praktický kurz monitoringu
životného prostredia
(pôda, sedimenty, povrchová a podzemná voda)
Termín konanie kurzu: 19. - 20. 9. 2012
Priezvisko, meno, titul:
Funkcia:
Názov vysielajúcej organizácie (fakturačná
adresa):

Web:
IČO:
DIČ:
Telefón:

Platca DPH: áno/nie

Mobil:
Fax:
E-mail:
Žiadam zarezervovať ubytovanie

□ áno
od:……………….......

□ nie
do:………………...

(cena ubytovania je cca 40,- EUR/noc)
Dátum, podpis, pečiatka organizácie:

Žiadame o starostlivé vyplnenie dotazníka, vrátane
IČO a DPH!

