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Dotazník pro uchazeče o typový kurz / kurz opravce
Tento dotazník slouží k získání údajů potřebných pro stanovení termínu a optimálního rozsahu typového kurzu / kurzu opravce, prováděného organizací BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. Máte-li zájem o získání oprávnění k provádění předepsané údržby / oprav našich balónů, prosíme Vás o vyplnění této první strany a odeslání na naši adresu. Podmínky pro provádění kurzů jsou uvedeny na druhé straně tohoto dotazníku.
Jméno:
Datum narození:
Společnost:
DIČ:
Adresa:
Tel.:
Fax:
Email:
1.         Jsem držitelem platného průkazu technika údržby letadel od roku:
Ne
Ano
2.         Absolvoval jsem obdobný kurz u jiného výrobce:
         (pokud ano, vypište jména těchto výrobců)
3.         Aktivně provádím prohlídky:
4.         Aktivně provádím opravy:
5.         Mám zájem o provádění předepsaných prohlídek (typový kurz):
obalů
hořáků
košů
6.	Mám zájem o provádění oprav (kurz opravce):
7.         Přijatelným jazykem vedení kurzu (mimo mateřského jazyka) je pro mě:
angličtina
jiný
8.         Mám zájem o kurz pořádaný v termínu (uveďte měsíc - rok): 
.\zahlavi2cz_modra.bmp
Uchazeč svým podpisem stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami uvedenými na zadní straně tohoto dotazníku.
Datum:
Podpis:
1/2
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
obalů
hořáků
košů
Kurz je organizován a prováděn výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. (dále jen BK) v místě provozovny organizace:      Jarní 2a, 614 00 Brno  - CZ
Podmínky pro provádění kurzů
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Typový kurz je kurz, sloužící k získání oprávnění (Průkaz technika údržby letadel (AML) podle standardů ICAO) k provádění předepsaných prohlídek horkovzdušných balónů výrobce BK.
Kurz opravce je kurz, sloužící k získání oprávnění k provádění údržby a schválených oprav horkovzdušných balónů výrobce BK.
Typový kurz je zpravidla jednodenní. Délka kurzu opravce je stanovena individuálně, avšak minimální délka kurzu opravce je stanovena na 1 den.
Kurzy jsou organizovány nepravidelně, podle zájmu uchazečů. Minimální počet uchazečů o typový kurz je 3, minimální počet uchazečů o kurz opravce omezen není. Maximální počet uchazečů o typový kurz je 6,
o kurz opravce 3.
Úspěšný absolvent typového kurzu / kurzu opravce obdrží:
- Osvědčení o typovém kurzu/kurzu opravce, s uvedenými absolvovanými předměty kurzu a s uvedenými
  povolenými opravami. Toto Osvědčení slouží jako jeden z podkladů pro získání AML.
- Část neevidované průvodní technické dokumentace (Příručka pro údržbu) v aktuálním znění, která se týká
  přímo údržby a oprav.
Veškeré náklady na cestu a pobyt jsou hrazeny uchazečem. Výrobce BK na požádání zajistí uchazeči rezervaci ubytování.
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