Autorizované osobě Český klub bezpečnostních služeb, IČ 49629344
číslo autorizace Ministerstva vnitra
MV-49477-2/OBVV/VO-2012

PŘIHLÁŠKA
ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace Strážný 68-008-E
(podávaná podle § 17 odst. 3 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

A. Zkouška
Přihlašuji se na zkoušky v termínu: ……………. od ……………..
místo konání: Praha 9, Náchodská 754
způsob platby:

předem na účet Českého klubu bezpečnostních služeb

246077569/0300 Poštovní spořitelna
variabilní symbol: IČ, rodné číslo
zpráva pro příjemce: jméno klienta a datum zkoušky

B. Osobní údaje o žadateli
Fyzická osoba

Firma

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Název firmy

Datum narození
Státní příslušnost

ČR

Jiná:

IČ

(označit pomoci x nebo napsat)

Místo narození

Telefonní číslo

Adresa bydliště +
PSČ

Adresa + PSČ

(v občanském průkazu)

Adresa kontaktní +
PSČ
E-mail
Telefonní číslo

E-mail
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠKY VIZ.
PŘÍLOHA

C. Datum a podpis žadatele
V Praze, dne
Podpis žadatele (statutární zástupce):
Informace o schválených standardech a autorizovaných osobách je možno získat na webových stránkách na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

Tato přihláška je závazná. Úhradu za zkoušku uhradí uchazeč nejpozději 7 dnů před dnem konání zkoušky, není-li dohodnuto
jinak. Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může
nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně o stanovení jiného termínu. Pokud se uchazeč
v dohodnutém termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jakoby zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se nevrací.
Přihláška ke zkoušce dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Příloha

Seznam účastníků – datum ………………..
Jméno a
příjmení

Datum
narození

Státní
příslušnost

Místo
narození

Rodné číslo

Bydliště + PSČ

tel. číslo nebo
email

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Přihláška ke zkoušce dle zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

