Oznámení o platbě:
Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek
ve výši 2.500,--Kč a 21% DPH ve výši 525,--Kč,
celkem tedy 3.025,--Kč za účastníka:

titul, jméno, příjmení
prostřednictvím příkazu k úhradě na vrub účtu č.:

ve prospěch účtu: 107-7959170247/0100
variabilní symbol: 2773

Organizační pokyny a podmínky mezi
pořádající společností a objednatelem
Způsob přihlášení: řádně vyplněnou závaznou
přihlášku s oznámením o platbě odešlete, prosím,
e-mailem nebo poštou do 10. října 2017 na adresu:
P.Q.M., česko – švýcarská spol. s r. o.
Ing. Dagmar Zindulková
Nad Pekárnou 673
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
e-mail: pqm@pqm.cz, http://www.pqm.cz
tel.: 605 214 617
Účast na semináři podmiňujeme uhrazením
účastnického poplatku.
Účastnický poplatek:
je smluvní a za jednoho účastníka činí 2.500,--Kč
a 21% DPH ve výši 525,--Kč, tj. celkem 3.025,--Kč.
Poplatek zahrnuje občerstvení a učební materiály.
Způsob úhrady:
převodním příkazem na
účet číslo:
107-7959170247/0100
variabilní symbol: 2773
IČ: 25389777
DIČ: CZ25389777

razítko příkazce

datum a podpis příkazce

P.Q.M., česko – švýcarská spol. s r. o.
Nad Pekárnou 673, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C
vložka 17454

Místo konání a doprava:
Obec Čeladná s Hotelem Prosper se nachází na
úpatí Moravskoslezských Beskyd v blízkosti
Rožnova pod Radhoštěm a je vyhledávanou
rekreační oblastí. Hotel Prosper nabízí svým hostům
příjemné prostředí, krytý bazén, saunu, fitcentrum a
masáže.
Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám
poskytneme informace k dopravě včetně mapy.
Ubytování: si můžete individuálně zajistit přímo
v Hotelu Prosper, tel./fax: 558 440 311/558 440 349.
Při rezervaci ubytování, prosím, uveďte, že jde o akci
pořádanou společností P.Q.M.
V případě nutnosti lze za přihlášeného zájemce vyslat
náhradníka. V případě neúčasti na semináři poplatek
nevracíme, materiály zasíláme poštou.

PROCESS QUALITY MANAGEMENT
P.Q.M., česko - švýcarská spol. s r. o.

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Nové normy
ISO 9001:2015
a
IATF 16949:2016

Datum konání:

17. října 2017

Místo konání:

Hotel Prosper
Čeladná 246

Odborný program:
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který je
zaměřen na problematiku změn v nových
normách ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016.
Nabídkou tohoto semináře Vám chceme
umožnit získat informace, které Vám pomohou
při implementaci změn ve Vaší organizaci
v souvislosti s přechodem na nové normy, který
musí proběhnout do 14. 9. 2018.
Cíl semináře:


podat informace o změnách, které
přináší nové normy ISO 9001:2015 a
IATF 16949



rozebrat rozdíly mezi ISO 9001:2008 a
ISO 9001:2015 a mezi ISO/TS
16949:2009 a IATF 16949:2016 a
informovat o nových požadavcích



naznačit důležité kroky k implementaci
změn pro přechod na nové normy
IATF16949:2016 a ISO 9001:20015



Co je IATF 16949, souvislost s ISO
9001:2015



Záměr revize ISO 9001:2015 a ISO/TS
16949



Změny v nové normě IATF 16949
a ISO 9001:2015 (struktura,
terminologie, obsah – nové požadavky,
změněné / upřesněné požadavky)



Přechodové období a certifikace



Diskuze, výměna zkušeností, závěr

Závazná přihláška na seminář
Nové normy ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016
17. 10. 2017, Hotel Prosper, Čeladná 246

Účastník (titul, jméno, příjmení)

Datum narození účastníka (požaduje-li ho do osvědčení)

Zařazení (funkce) účastníka

Firma (název)

Vstupní požadavky:
Výhodou je znalost normy ISO/TS 16949:2009.

Adresa firmy a PSČ

Odborný garant a lektor:
Ing. Dagmar Zindulková - interní auditor
IATF 16949.
Ing. Lumír Pektor – auditor QMS dle ISO 9001
a EMS dle ISO 14001.

IČ

DIČ

Telefon

Fax

Organizační garant:
Seminář je určen pro:


pracovníky útvaru řízení kvality



manažery kvality



auditory kvality



všechny zájemce o informace o nové
normě IATF 16949

Ing. Dagmar Zindulková
Časový harmonogram semináře:
8:30 – 9:00

prezence

9:00 – 12:00

přednáška s diskuzí

12:00 – 13:00

polední přestávka

13:00 – 16:00

přednáška s diskuzí

e-mail
Datum a podpis účastníka/zástupce firmy

Razítko firmy
S údaji na přihlášce bude nakládáno v souladu se
zákonem 101/2000 Sb.
Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku
dodavatele a závazně objednává účastníka na seminář.

