Poradenství a vzdělávání - systémy managementu
kvalita – životní prostředí – bezpečnost práce –
hospodaření s energií – bezpečnost informací
Vedení společnosti CERT Kladno, s.r.o., Vás srdečně zve na 11. ročník akce pořádané
pod názvem

„Slet manažerů, auditorů a technických expertů“.
Tato akce Vám umožní
-

setkat se s kolegy z jiných organizací, kteří řeší obdobné úkoly jako Vy a navázat či obnovit
s nimi kontakty
zúčastnit se odborných přednášek z různých oblastí systému managementu a získat další
inspiraci ze zkušeností kolegů či pracovníků poradenských a certifikačních organizací
aktivně se zapojit do odborných diskusí na aktuální témata a předat své zkušenosti
relaxovat, zasportovat si, pobavit se s těmi, kteří mají obdobné zájmy a starosti jako Vy

Informace o akci
1) Akce je určena:

Pozn.:

2) Termín akce:

všem certifikovaným i necertifikovaným manažerům (zejména vykonávajícím
funkce představitelů vedení), auditorům a taktéž technickým expertům, kteří
působí v oblasti systémů managementu kvality, environmentu, bezpečnosti
práce, managementu bezpečnosti informací a hospodaření s energií.
V případě certifikovaných manažerů se akce započítává do prokazování praxe
k udržování kvalifikace.
14. – 15. 9. 2017 (jedná se o čtvrtek a pátek)
POZOR – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ AKCE!!!

3) Místo konání akce:
Hotel LIONS, Nesuchyně 31
(plánek je uveden na http://www.stredisko-nesuchyne.cz, GPS: 50˚10´45.219˝ N, 13˚41´25.449˝ E).
Organizátoři předpokládají, že všichni účastníci akce budou v hotelu ubytováni. Ubytování je
zajištěno ve 2 lůžkových pokojích s vlastním WC, koupelnou a TV.
4) Plánovaný průběh akce, zaměření odborných přednášek a diskusí:
14. 9. 2017
12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 17.30
18.00 – 19.00 19.00 – 22.00 -

prezence, ubytování účastníků
1. blok odborných přednášek
přestávka na občerstvení
dle vlastního výběru - sport, relaxace v bazénu, přátelské posezení
pozn.: program bude organizován podle zjištěného zájmu účastníků
společná večeře
společenský večer (posezení v místní restauraci s přáteli)
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15.9.2017
09.00 – 10.30 10.30 - 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 -

2. blok odborných přednášek (pokračování v návaznosti na 1. blok)
přestávka na občerstvení
blok odborných přednášek (pokračování v návaznosti na 2. blok), ukončení
oběd, odjezd

pozn.: s ohledem na výše uvedený program si nezapomeňte vzít s sebou plavky a sportovní úbor

Program odborných bloků:
Program bude jako každý rok zaměřen na krátkou prezentaci a hlavně následnou diskusi
k vybraným aktuálním tématům.
Do programu budou zařazena zejména tato témata:
- Praktické zkušenosti s revidovanými normami ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (z pohledu
zavádění i certifikace), diskuse o přínosech novelizovaných norem pro další zlepšování a
dosahování lepších hospodářských výsledků.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Obecné nařízení k ochraně osobních
údajů GDPR. Jde o revoluci v ochraně osobních údajů? Informace a diskuse ohledně blížícího
se termínu platnosti tohoto Nařízení EU.
Pozn.:
I Vám dáváme možnost prezentace svých zkušeností, zajímavých myšlenek a novinek pro inspiraci
dalším účastníků akce. Pokud budete mít zájem, uveďte prosím svůj návrh příspěvku v závazné
přihlášce, abychom jej mohli s Vámi prodiskutovat a zařadit do programu.
5) Cena: 2.600,- Kč bez DPH, 3.146,- Kč s DPH (zahrnuje ubytování, snídani, 2x občerstvení, 1x
oběd, 1 x večeři)

6) Organizace akce:
Ing. Jiří Krátký, Ing. František Saifrt
tel. 312 645 007, email:cert@cert.cz
7) Údaje pro platbu a případné vrácení zaplacené úhrady:
Platbu proveďte převodem do 25.8.2017
Údaje k uskutečnění platby:
CERT Kladno, s. r. o., Huťská 229, 272 01 Kladno
IČO : 49550721, DIČ: CZ49550721
Komerční banka Kladno, účet: 2221040267/0100, VS 5014
8) Poznámky k přihlášení:
Přihlaste se co nejdříve, konečný termín pro přihlášení a garanci ubytovacích kapacit je
25. 8. 2017.
Maximální počet účastníků akce je 30 (omezení je dáno kapacitou hotelu).
Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek.
Zvažte, prosím, svůj zájem o účast ve sportovních soutěžích a případně dalších aktivitách a
v přihlášce jej uveďte. Podle zájmu budou pořadateli zorganizovány turnaje, soutěže či kolektivní
hry a připraveny vhodné ceny pro úspěšné účastníky.
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