
Závazná přihláška 
 

 Požadavky norem IFS a BRC  
     Praha, 22.10.2009  

          Požadavky normy IFS Logistic  
     Praha, 21.10.2009  
 

 Interní audity systému kvality                         
a bezpečnosti potravin  

 

     Olomouc, 4.-5.11.2009 
 
 

   
 Přihlášky posílejte na adresu SAI Global Certification s.r.o. 

nám. Míru 111/17, 787 01  Šumperk  
info@efsis.cz     fax 583 213 973    tel. 583 283 460 

Objednávat můžete i na www.kvalitapotravin.cz 
 
 
 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………  

Další účastníci  .……………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Společnost ……………………………………………………………………………………………………………  

Adresa ………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tel. …………………………………………………. Fax …………………………………………………………..  

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

IČO ………………………………………………… DIČ ……………………………………………………………   

Datum …………………………………………….                       
 
         
   …………………………………………………….  
                    Razítko / podpis 

Nabídka kurzů  
 
 

2. pololetí 2009 

kurzy pro potravinářství 
a zemědělství 



KURZY PRO POTRAVINÁŘSTVÍ  A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Požadavky norem IFS a BRC  
Kurz je určen pro organizace, vlastnící certifikát IFS nebo BRC nebo 
plánující certifikaci podle normy IFS / BRC. Kurz vychází z aktuálních 
5. verzí obou norem.  

   Přednášející: Ing. Josef Minář 
 Cena 2000,- Kč 

 

Požadavky normy IFS Logistic 
Kurz je určen pro organizace zabývající se skladováním a přepravou 
potravin a plánujícím certifikaci podle normy IFS Logistic. V průběhu 
kurzu jsou vysvětleny požadavky normy a postup při certifikaci.  

   Přednášející: Ing. Josef Minář 
Cena 2000,- Kč 

 

Interní audity systému kvality a bezpečnosti potravin 
2-denní kurz je určen interním auditorům potravinářských podniků za-
vádějícím nebo vlastnícím certifikáty ISO 9001, ISO 22000, HACCP, 
IFS nebo BRC. Je vhodný i pro doškolení stávajících interních audito-
rů. Kromě prezentací bude kurz doplněn řadou praktických cvičení.  

  Přednášející: MVDr. Marta Mikulášková, CSc. 
Cena 4000,- Kč 

 

Řízení krizí v potravinářství 
Cílem kurzu je poskytnout informace pro zvládnutí krizových situací. 
Kurz je zaměřen na oblasti řízení reklamací, stahování výrobků z trhu 
a v jeho průběhu účastníci obdrží řadu praktických informací a vzoro-
vých dokumentů. Stručně jsou zmíněny i další typy možných krizí.  
Místo a termín podle zájmu    Přednášející: RNDr. Zdeněk Kohn 

Cena 2000,- Kč 
 

Řízení krizí v potravinářství (II.)  
Kurz je zaměřen na další typy krizí, které mohou u organizací nastat 
(např. vydírání kontaminací potravin, výpadky energií, povodně, po-
žáry, ale i bioterorismus. Kurz je samostatný a nemusí navazovat na 
předchozí kurz Řízení krizí v potravinářství. 
Místo a termín podle zájmu    Přednášející: RNDr. Zdeněk Kohn 

Cena 2000,- Kč 
 

Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti na kurzu.   

Hygienické minimum 
Jedná se o cca 2-hodinové školení hygienického minima pro pracovníky v 
potravinářství s využitím české verze populárních materiálů britského na-
kladatelství Highfield. Každý účastník obdrží 16-stránkovou brožuru Smy-
sl hygieny a v závěru vyplní test, který je záznamem ze školení.  

Uzavřený kurz u zákazníka —místo a termín podle zájmu 
 

 
 
 
Všechny kurzy s výjimkou 2-denního kurzu interních auditorů a 2-
hodinového školení hygienického minima jsou 1-denní (registrace účast-
níků od 8.45 do 9.00, zahájení kurzu 9.00, ukončení mezi 15.00 a 16.00).   
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 19% a zahrnují sborník, občerstvení a oběd.  
U 2-denního kurzu nezahrnují ubytování. Platby na základě zálohových 
faktur. Cena školení hygienického minima je kalkulována podle počtu 
účastníků.  
 

Přihlášky jsou závazné, v případě zrušení účasti vám bude zaslán materiál 
z kurzu, případně lze poslat náhradníka. 
 

Kapacita kurzů je omezena, v případě vyššího zájmu budou objednávky 
vyřizovány podle pořadí jejich doručení a dalším zájemcům bude nabídnut 
náhradní termín.  

 

Místo konání kurzů : 
Olomouc — Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (u nádraží) 
Praha — školicí středisko SVÚ, Sídlištní 24, Praha 6 – Lysolaje 
 

Přihlášení účastníci obdrží spolu s fakturou potvrzení účasti s podrobným 
programem kurzu a informacemi o možnostech dopravy.  
 

  
 

Přihlášky : 
Přihlášky je možné zaslat poštou nebo faxem s využitím objednávkového 
formuláře na následující straně. 
 
 

SAI Global Certification s.r.o. 
Nám. Míru 111/17, 787 01 Šumperk, FAX 583 213 973 

 

e-mailem info@efsis.cz nebo tel. 583-283460 
 

Objednávat můžete i v internetovém obchodě  
 

www.kvalitapotravin.cz nebo www.qualifood.cz 

NABÍDKA PRO 2.  POLOLETÍ  2009 


