
WORKSHOP CBA 
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL

S GASTRONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM
23.-24.10. 2020

PÁTEK 23. 10.

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

10:00 zahájení praktických workshopů

1. Bar – Sparkling cocktail 
Bohemia Sekt, Stock Plzeň-Božkov

– Mixologie ovocných destilátů 
Rudolf Jelínek

      2. Káva – Základy Latte artu + kávové drinky připravované
 v džezvě

      3. Pivo – Technika čepování a výčepní technologie
Starobrno

13:00 – oběd

14:00 – 17:00 pokračování praktických workshop

17:30 – večeře

18:30  20:00 večerní program
    - řízená degustace šesti vzorků sektů z portfolia 

společnosti BOHEMIA SEKT
 - odborně-společenská panelová diskuze s VIP hosty na 

téma servis v gastronomii
 

21:00 odjezd autobusem do hotelu Quality

–

– 

–

– 

Cena workshopu 2199,- Kč/os. 
dále zahrnuje:

ź ubytování na dvoulůžkovém pokoji
ź dopravu na hotel a zpět do centra
ź oběd, večeři, snídani a coffee breaky

POZOR KAPACITA OMEZENA!

SOBOTA 24. 10.

06:30 – 08:30 snídaně v hotelové restauraci

09:00 odjezd autobusem do centra ABZAC 

09:30 teoretické bloky přednášek

11:30 předání certifikátů, odjezd

– 

– 

– 

a



Závazně se přihlašuji/přihlašujeme na WORKSHOP CBA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL S GASTRONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM 2020.

Seznam přihlášených účastníků:

  1. Jméno a příjmení: _______________________________     Telefonní číslo:  ______________________   

Podpis: _____________________

E-mail: _______________________________
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                

všechny přihlášené

uhraďte na číslo účtu CBA: 2701733273/2010 pod variabilním symbolem :  _________________________.
Faktura Vám bude vystavena až po obdržení platby na účet CBA a předána u registrace 24. 10. 2020 v ABZAC centru.
Pro bezproblémové vystavení faktury, doplňte následující údaje: 

Přihláška je závazná po úhradě účastnického poplatku ve výši 2.199, - CZK/ osoba nejpozději do 30. 9. 2020.  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 23. - 24. 10.2020 

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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