Seminář pro Autoškoly
Termín:

27. Listopadu 2014

Místo:

Domov mládeže SŠAI, Dobronická1216/7,
142 00 Praha 4 – Libuš

Čas:

9:00 – 13:00
(Prezentace od 8:00 hodin)
Seminář bude zaměřen na upevnění nákladu:
Seminář bude v tomto rozsahu:












- Česká a evropská legislativa v problematice Upevnění nákladu
- Vysvětlení fyzikálních veličin a zákonitostí
- Zabezpečení nákladu z hlediska fyzikálních zákonů
- Konstrukce karoserií vozidel
- Vázací a podpůrné prostředky
- Metody upevnění nákladu (vrchní, přímé, smyčkové,…)
- Standardizovaný náklad (balíky, cívky, svitky, role papíru…)
- Specifikovaný náklad (klády, přeprava vozidel, nadrozměry)
- Vzorové příklady (výpočet těžiště, průjezd zatáčkou, počty popruhů, apod.)
- Rozbor zjištěných závad při silničních kontrolách
- Diskuze

Pořádá Asociace autoškol ČR, o.s. nejen pro své členy.

Přednášet a odpovídat na dotazy budou

 Ing. Luděk Florian z firmy
Centrum služeb pro silniční dopravu
Veřejné zasedání výkonné rady AAČR
(od 14 – 16:30)
 Téma: minimální standardy pro provozování autoškol v kontextu
připravované směrnice EU se zkušenostmi z Evropské asociace autoškol
(EFA).
 Požadavky na učebny, výcviková vozidla (registr výcvikových vozidel,
pronájmy), elektronická evidence výcviku jízdy)

Pokyny k účasti na semináři:
 Závaznou přihlášku na seminář zašlete prosím nejpozději do 20. listopadu 2014.
 Přihlašujte se prosím výhradně přes elektronický formulář na webu
www.asociaceautoskol.cz. Odkaz je v rubrice „Semináře a knihy“ nebo
www.asociaceautoskol.cz/Ke-stazeni/.
 Případné dotazy u Mgr. Tomáše Šimůnka: tomas.simunek@skolahostivar.cz
 Účastnický poplatek pro členy AAČR, o.s. včetně DPH je 200,- Kč za osobu, za jeho
doprovod 500,-Kč.
 Podmínkou je zaplacený členský příspěvek na rok 2014.
 Nečlenové AAČR se mohou zúčastnit v případě volné kapacity s tím,
že cena je pro ně stanovena na 500,- Kč.
 Platbu uhraďte prosím na běžný účet č.: 2400506624/2010
 Jako variabilní symbol použijí členové AAČR svoje 5 místné členské číslo, nečlenové
svoje IČO, případně datum narození ve formátu DDMMRR, které je nutno uvést na
přihlášku.
 Platba hotově na místě 700,-Kč
 Při neúčasti přihlášeného (nebo jeho náhradníka) se účastnický poplatek nevrací.
 Parkování účastníků zdarma v ulici „Mílová“.
 Pokud se budete chtít zúčastnit veřejného zasedání VR AAČR a zajistit oběd –
označte prosím v přihlášce.
Asociace autoškol ČR, o.s., Čajkovského 1289/1, 130 00 Praha 3,
www.asociaceautoskol.cz/asociace@autoskol.cz/+420739093643

