
WORKSHOP CBA 
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL

S GASTRONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM
15.-16.11. 2019

PÁTEK 15. 11. 

09:00 registrace na recepci CBA v centru ABZAC   
rozdělení do pracovních skupin

10:00 zahájení praktických workshopů

1. Bar – Diageo Bar Academy s Martinem Vogeltanzem
– Rudolf Jelínek Academy s Achimem Šiplem

      2. Káva – Příprava soutěžních drinků + práce s ISI lahví,   
                ukázky alternativní přípravy kávy

      3. Čaj – Technika práce teatendra 
    a jak se vyvarovat nejčastějších chyb

12:00 – oběd

13:00 – Cormen – hygiena v gastronimii

14:00 – 16:00 pokračování praktických workshopů

16:30 – večeře

17:30 - 20:00 večerní program
    - World Whisky Trip s ambassadorem společnosti 

   Stock Plzeň-Božkov Michalem Marešovským
 - Makro Akademie - prezentace moderní gastronomie, 
    vzdělávání a soutěží

20:30 odjezd autobusem do hotelu Voroněž

Cena workshopu je 2099,- 
za jednoho pedagogického pracovníka. 

Zahrnuje: ubytování na dvoulůžkovém pokoji, 
dopravu na hotel a zpět do centra, 

oběd, večeři, snídani a coffee breaky, 
pro každého účastníka připraven dárek.

POZOR KAPACITA OMEZENA!

SOBOTA 16. 11.

07:00 – 08:30 snídaně v hotelové restauraci

09:00 odjezd autobusem do centra ABZAC 

09:30 teoretické bloky přednášek

11:30 předání certifikátů, odjezd



Závazně se přihlašuji/přihlašujeme na WORKSHOP CBA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL S GASTRONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM 2019.

Seznam přihlášených účastníků:

  1. Jméno a příjmení: _______________________________     Telefonní číslo:  ______________________   

Podpis: _____________________

E-mail: _______________________________
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                

všechny přihlášené
uhraďte na číslo účtu CBA 1935171379/0800 pod variabilním symbolem :  _________________________.
Faktura Vám bude vystavena až po obdržení platby na účet CBA a předána u registrace 15. 11. 2019 v ABZAC centru.
Pro bezproblémové vystavení faktury, doplňte následující údaje: 

Přihláška je závazná po úhradě účastnického poplatku ve výši 2.099, - CZK/ osoba nejpozději do 11. 10. 2019.  Celkovou částku za 

 

 (IČ školy)

Přesný název školy: ___________________________________________________________________________________________________________________

 IČ:   _____________________________ Adresa školy:  _____________________________________________________________________________________________ 

Číslo  bankovního spojení    _______________________________   Tel. na školu: ________________________     E-mail na školu:  _________________________

V ___________________dne  ______________ ____________________________________
podpis/razítko školy

Veškeré dotazy týkající se vyplnění přihlášek a fakturace směřujte na paní Svojanovskou: svojanovska@cbanet.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
NA WORKSHOP CBA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL S GASTRONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM - BRNO 15. -16. 11.2019 

Vyplněnou přihlášku s podpisem a razítkem zašlete obratem na e-mail: svojanovska@cbanet.cz.  

Přihlášený svým podpisem dává České barmanské asociaci z. s. souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) zpracovávala některé jeho osobní údaje. Prosím přečtěte si GDPR kodex České barmanské asociace, který se touto problematikou detailněji zabývá. 
Naleznete jej na adrese www.cbanet.cz/cba_gdpr.  
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