
 

   

PROPOZICE PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ STROJNÍKŮ 
   
Termín:                    3. - 7. 4. 2017 (pondělí – pátek)  
  
Místo konání:         Hotel Na Ostrově Beroun, Na Ostrově 816,   konferenční místnost v přízemí 
   e-mail: hotel@naostrove.cz, Tel:+420 311 713 100, www.naostrove.cz,  

GPS: 49.9630672N, 14.0781975E 

Praktická část:   Aquapark Beroun (vedle hotelu) 

TEL:+420 311 514 401, e-mail: info@tipsportlaguna.cz, www.tipsportlaguna.cz 

 
Rozvrh hodin dostanete k dispozici na místě (případně lze na vyžádání zaslat)  
                  3. 4. (po)  prezence od 9.00, zahájení v 10.00, konec v 16.30                              

    4. 4. (út)  8:00 – 15:00  
    5. 4. (st)  8:00 – 16:00 

        6. 4. (čt)  8.00- 16.30, odpoledne Závěrečné písemné zkoušky ze všeobecné části  
    7. 4. (pá)  8.00-14.30, školení BOZP, PO, Chlorové hospodářství  

 
V rámci výuky je zajištěna praktická část, která je rozdělena do dvou dnů a skládá se z: 

- technologické části – provozu a strojovny v Aquaparku Beroun 
 (navazuje na přednášku o technologii) 

- vzduchotechnické části – VZT Aquaparku Beroun (navazuje na přednášku o VZT) 
 
Spojení z Prahy:  
Vlakem na nádraží v Berouně – odtud 10 minut pěšky (směr centrum, tam již sledujte směrovky k hotelu)   
Autobusem na autobusové nádraží v Berouně – odtud 5 minut pěšky přes most doleva   
Hotel i bazén jsou umístěny u řeky a jsou dobře viditelné  
Parkování: hotelové parkoviště zdarma 
  
Strava :  
Snídaně – v ceně ubytování  (tedy i pro ty, kdo nemá objednány obědy a večeře) 
Obědy (vždy od 12:00), večeře – vždy od 17:30 – jednotné menu, nápoje k jídlu si hradí každý sám  
Perlivé a neperlivé vody v sále  
 Konzumace na základě kartičky (obdržíte při prezenci), kterou je nutno se prokazovat v restauraci  
u každého jídla 
 
Ubytování :  
Dvoulůžkové pokoje / jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením (dle objednávky zaměstnavatele). 
 
S sebou:  
Psací potřeby, přezůvky na prohlídku bazénu (také budou k dipozici plastové návleky), plavky   
  
Kontakty:                   tel.: 775 579 551 – p. Císař – ABAS ČR (vedoucí kurzu, organizace v Berouně)  

        tel.: 773 118 890 – pí. Černá – ABAS ČR (příprava kurzu, Praha)  
 
 V případě potřeby se prosím obracejte na vedoucího školení, který bude po celou dobu na místě. 
 
TIP:  v úterý po výuce lze stihnout návštěvu hradu Karlštejn  (je otevřen do 17hod) 
Na nádraží je to 10 min pěšky, poté 10 min vlakem do Karlštejna, dále 20 min pěšky k hradu 
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