HARVAL s.r.o.
Masarykova třída 1208
415 01 Teplice - Trnovany, Česká republika
IČ: 040 66 707

PŘIHLÁŠKA
ke zkoušce profesní kvalifikace „STRÁŽNÝ“
(68-008-E)
Údaje o žadateli
Jméno, příp. jména
Příjmení
Název firmy
IČ
Adresa sídla firmy včetně PSČ
Adresa pro doručování písemností
E-mailová adresa
Telefonní číslo/a
Seznam účastníků uveden v příloze přihlášky
Zkouška
Datum zkoušky
Cena zkoušky

Datum zaplacení zkoušky

Kompletně vyplněnou přihlášku ke zkoušce profesní kvalifikace strážný, doručte osobně nebo poštou na adresu HARVAL s.r.o.,
Masarykova třída 1208, Teplice – Trnovany, 415 01.
Jakmile obdržíme přihlášku, bude zaslána pozvánka na uvedenou kontaktní adresu, uvedenou v přihlášce, a dále pokyny k zaplacení
zkoušky.
Poplatek za provedení zkoušky je povinnost uhradit do data konání zkoušky převodem na účet: 2111620025/2700, VS: datum
narození, nebo na recepci společnosti HARVAL s.r.o.
Dojde-li k řádnému zaevidování přihlášky, k neúčasti u zkoušky způsobem na straně žadatele, je žadatel povinen společnosti
HARVAL s.r.o. - uhradit administrativní poplatek ve výši 500,- Kč, a to do tří pracovních dnů, následujících po termínu zkoušky uvedeného v
Pozvánce ke zkoušce. Tento poplatek se neplatí, pokud se žadatel z výkonu zkoušky řádně písemně omluví, a to nejdéle 48 hodin před začátkem
konání zkoušky, zkoušky uvedené v Pozvánce ke zkoušce. Pro řádnou písemnou omluvu je nutno využít emailovou adresu: harval@harval.cz
nebo SMS na tel.: 775 176 331.
Vyhrazujeme si právo zrušení termínu zkoušky. V takovém případě bude navržen jiný termín, případně bude zaplacená částka
vrácena.
Další informace ke zkoušce jsou uvedeny na stránce www.harval.cz.
Pokud nebude dohodnuto jinak, bude zkouška provedena na adrese: Masarykova třída 1208, Teplice – Trnovany. Prohlašuji, že
jsem si vědom závaznosti této přihlášky a povinnosti uhradit příslušnou finanční částku. Také jsem se seznámil a souhlasím s obchodními
podmínkami a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby organizace zkoušky včetně rodného čísla.

Datum a podpis zástupce uchazečů

Datum přijetí zástupcem firmy HARVAL s.r.o.

Seznam účastníků zkoušky dne: ……………………………………….
Jméno a příjmení
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Datum narození

Místo narození

Rodné číslo

Bydliště

