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2019

Vážení přátelé, 

zveme vás na školení obsluh sněžných pásových vozidel značky PistenBully. Účastníci tohoto programu 
budou proškoleni zejména v oblasti bezpečnosti práce, konstrukce a ovládání strojů a v zásadách technic-
ké údržby. Absolventi, kteří úspěšně složí závěrečný test, získají Průkaz strojníka, který je opravňuje k 
obsluze sněžných pásových vozidel. 

Abychom pro vás připravili program nejen praktický, ale i zábavný a inspirativní, zařadili jsme do něj kromě 
soutěží o hezké ceny i tyto speciální tématické bloky: PistenBully Pro Academy - jak se absolventům 
tohoto programu otvírají možnosti práce ve velkých zahraničních skiareálech. SnowSat technologie - jak 
mění pravidla hry, co všechno umí, a jak s ní pracují lidé v českých skiareálech. Motory Cummins - víme 
o nich vše, stali jsme se výhradním servisním partnerem výrobce této značky motorů.
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Čas příjezdu 

Čas školení

Místo školení

Cena

Přihláška

Fotografie

14. a 15.11.2019, školení je jednodenní, vyberte si termín, který vám lépe vyhovuje. 

Registrace účastníků probíhá od 7:45 do 8:20 hodin.

Školení probíhá od 8:30 do 16:00 hodin.

SkiResort hotel Omnia, Janské Lázně.

Cena školení pro jednu osobu na den: 2.500 Kč. 
V ceně je zahrnuto DPH i občerstvení.

Přihláška na školení je závazná po uhrazení celé výše uvedené částky za školení pro 
vámi požadovaný počet osob na náš bankovní účet do 6.11.2019 (jako variabilní 
symbol uvádějte vaše IČ) a zaslání vyplněného formuláře. Daňový doklad vám bude 
vystaven do 10 dnů po ukončení školení. Zálohu prosím uhraďte v termínu od 1.11. do 
5.11.2019, aby byl shodný měsíc úhrady a termínu školení.

Pro vystavení Průkazu obsluhy sněžného pásového vozidla je potřebná fotografie 
pasového formátu (3,5 x 4,5cm). Bez této fotografie vám nebudeme moci průkaz 
na místě vystavit!  Dodatečné zpracování a zaslání Průkazu obsluhy je zpoplatněno 
částkou 200 Kč.

Potřebujete se o školení dozvědět více, zavolejte nám: +420 730 514 497.

za realizační tým společnosti TopKarMoto
Jan Kosek, ředitel servisního oddělení


