CHEMICKÁ LEGISLATIVA
PRO PRŮMYSL A OBCHOD

6. Kurz CHELEPO
Dovolte, abychom Vás pozvali na odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod dále jen
„CHELEPO“. Tento kurz je tematicky zaměřený na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo
skladování chemických látek a směsí, rovněž také biocidních přípravků. Lektory kurzu jsou renomovaní odborníci
s mnohaletou praxí v oboru.
Kurz je určen pro podnikové ekology, specialisty REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické
osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ale
i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený
pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.
Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH,
Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“
Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik
a přednášející

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

21. – 22. 4. 2020 Brno, Konferenční místnost hotelu A-SPORT, Vodova 108, Brno
13. – 14. 5. 2020 Praha, Kongresový sál hotelu Krystal, Jose Martího 407/2, Praha

PROGRAM KURZU CHELEPO
1. DEN

2. DEN

Prezence účastníků 8:00 - 9:15 hod., začátek kurzu 9:15 hod.
19:00 přátelské posezení

začátek kurzu 9,00 hod., 15,00 hod. ukončení

(Brno: úterý 21. 4. 2020, Praha: středa 13. 5. 2020)

• Aktuality v legislativě (včetně povinností spojených
s vystoupením Velké Británie z EU - Brexit)
• Registrace 2020, kontroly agentury ECHA zaměřující se na
zprávy o chemické bezpečnosti - CSR
• Klasifikace nebezpečnosti detergentů, využití extrapolačního
postupu klasifikace
• Kontroly ČIŽP
• Testování chemických látek a směsí
• Povinnosti výrobců předmětů
• Látky zpětně získané z odpadů
• Cloudové nástroje pro oznamování do databází ECHA
• Aktuální informace k plnění povinnosti oznamování
nebezpečných směsí po 1. 1. 2021
• Směrnice o odpadech z pohledu chemických látek – databáze
SCIP (Substance of Concern In Products)

(Brno: středa 22. 4. 2020, Praha: čtvrtek 14. 5. 2020)
• Biocidní přípravky a ošetřené předměty
• Internetový prodej jako předmět kontrol ČIŽP
• Značení látek a směsí dle různých předpisů (CLP, ADR,
detergenty, biocidy, aerosoly, kosmetika, hnojiva …)
• Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci
• Prodej prekurzorů výbušnin spotřebitelům
• Diskuze
Přednášející: Ing. Lenka Lišková, Ing. Martina Dobšáková,
Ing. Radka Vokurková

Pořadatelé jsou oprávnění provádět dílčí změny v programu kurzu.

Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková,
Ing. Radka Vokurková

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, INFORMACE:
CHEMELEONI S.R.O.
LIDICKÁ 700/19
BRNO – VEVEŘÍ 602 00
IČ : 06843468
DIČ: CZ06843468

CHEMELE NI

BLIŽŠÍ INFORMACE: WWW.CHELEPO.CZ
EMAIL: KURZ@CHELEPO.CZ
TEL: +420 720 030 371 / +420 777 589 887

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ CHELEPO
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 5 dnů před konáním kurzu elektronicky na e-mailovou adresu
kurz@chelepo.cz nebo prostřednictvím formuláře umístěného na www.chelepo.cz
Tato přihláška je závazná.
Cena kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod je ve výši 4500,- Kč včetně 21% DPH.
Jméno, příjmení a titul účastníka:
Email účastníka:
Telefon:
Fakturační adresa (objednatel):
Název organizace/společnosti:
Adresa (ulice, město, PSČ):
IČ:
DIČ:
Zúčastním se kurzu CHELEPO v termínu (zatrhněte):
 21. – 22. dubna 2020 Brno, hotel A-SPORT (úterý, středa)
 13. – 14. Května 2020 Praha, hotel Krystal (úterý, středa)
Fakturu požaduji (zatrhněte):
 v tištěné formě přímo u prezence
 elektronicky na email (vyplňte, pokud se neshoduje s emailem účastníka): .……………………………………………………
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami smlouvy uvedenými níže a v plném rozsahu s nimi souhlasím.

Datum: 						Podpis a razítko objednatele:

PODMÍNKY SMLOUVY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Objednatel akceptuje podmínky smlouvy společnosti CHEMELEONI s.r.o., Lidická 700/19, Brno - Veveří, 602 00, IČ: 06843468, spis.
značka C 104636 vedené u Krajského soudu v Brně, (dále jen „zhotovitel“) a závazně objednává účast na dvoudenním odborném kurzu
CHELEPO.
Zájemci o účast na kurzu budou zařazeni v pořadí dle přijatých přihlášek doručených nejpozději však 5 dní před konáním kurzu. Při
překročení kapacity přednáškového sálu si zhotovitel vyhrazuje právo odmítnout účast na kurzu zájemci s tím, že mu bude přednostně
nabídnuta účast na opakování této akce v jiném termínu.
Uzavírka přijímání přihlášek je 5 pracovních dní před prvním dnem konání kurzu.
Účastnický poplatek pro jednoho účastníka činí 4500,- Kč včetně DPH.
Cena zahrnuje vložné, zaslání pracovních materiálů výlučně v elektronické formě na e-mail účastníka a ostatní služby.
Účastnický poplatek je možno uhradit pouze formou bankovního převodu na základě zálohové faktury, která bude zaslána účastníkům
kurzu po obdržení jejich přihlášky na jimi uvedený e-mail.
Daňový doklad o platbě převodem bude účastníkovi zaslán na uvedený e-mailový účet nebo v případě žádosti objednatele předán v
tištěné podobě u prezence kurzu účastníkovi kurzu.
Uhrazení ceny je podmínkou účinnosti této smlouvy. V případě neuhrazení účastnického poplatku formou zálohové faktury a připsání
platby na účet zhotovitele, uvedený v zálohové faktuře nejméně 2 dny před prvním dnem konání kurzu, se tato smlouva od počátku
ruší a účastník nebude vpuštěn na místo konání akce zhotovitele.
V případě uhrazení účastnického poplatku převodem na účet uvedený v zálohové faktuře a následné neúčasti na kurzu jsou účtovány
smluvní pokuty (storno poplatky):
Storno poplatky při zrušení účasti na kurzu CHELEPO:
•
do 30 dní před prvním dnem konáním kurzu – žádný storno poplatek,
•
15 – 29 dní před prvním dnem konáním kurzu – 30% z ceny objednaných služeb,
•
7 – 14 dní před prvním dnem konáním kurzu – 50% z ceny objednaných služeb,
•
méně než 7 dnů před prvním dnem konáním kurzu – 80% z ceny objednaných služeb.
Zhotovitel nebude účtovat objednateli výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby ze závažných důvodů:
úmrtí v rodině, hospitalizace účastníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené
skutečnosti je objednatel povinen doložit písemným dokladem zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Ze strany objednatele
je možné nahrazení účastníka kurzu, toto nahrazení musí objednatel písemně oznámit zhotoviteli nejpozději 3 dny před prvním dnem
konání kurzu.
Shora uvedenou smluvní pokutu je zhotovitel oprávněn bez dalšího jednostranně započíst na uhrazený účastnický poplatek.
Tato přihláška (smlouva) je pro účastníka závazná.
Pořadatelé jsou oprávnění provádět dílčí změny v programu kurzu.

