Předmět: Nabídka stáže na odborném pracovišti společnosti KRI
Vážení uchazeči,
Na základě vašich dosavadních výsledků jste byli vyhodnoceni jako vhodní kandidáti pro
dlouhodobou stáž konající se pod záštitou KRI na odloučeném pracovišti využívajícím
nejnovějších interních poznatků a nejmodernějších technologií.
Nabízíme vám možnost seznámit se s projektovou dokumentací ke stavbě fúzního reaktoru,
prohlídku prototypu stavby a seznámení s použitými technologiemi. V neposlední řadě budete
v úzkém kontaktu s týmem optimalizace využití kropsitu ve fúzních reaktorech, jedinečné
suroviny, kterou disponuje jen a pouze naše společnost.
V průběhu tří týdnů získáte nové informace, ale navíc také příležitost k jejich aplikaci v praxi.
Nesporná výhoda stáží je široká nabídka rozvoje vašich znalostí a poskytnutí inspirativního
prostředí v podobě našich skvělých zaměstnanců a stážistů.
Informace ke stáži
Termín:

17. 7. - 6. 8. 2022

Místo:

Odloučené pracoviště KRI

Cena:
3 500 Kč (zahrnuje náklady na dopravu, ubytování, pravidelnou stravu a
materiálně - technické a personální zajištění stáže)
Platbu je třeba provést do 15. 6. převodem na účet 1926077399/0800
neděle 17. 7. 2022 v 9,50 u kostela v Grussově ulici
zde zájemci odevzdají kopii očkovacího průkazu, kartičku pojištěnce
(stačí kopie), a osobní léky. Zákonní zástupci zde podepíší potvrzení o bezinfekčnosti.
Sraz:

Návrat:

sobota 6. 8. 2022 kolem 16 hodiny tamtéž

Nepodceňte přípravy na cestu a včas si pořiďte vhodné vybavení. Zvládnutí náročné trasy se
zavazadlem je nutnou podmínkou pro prokázání vašich kvalit jakožto stážistů na naší základně.
Na cestu se proto vybavte krosnou, ve které budete mít jídlo na celý den, minimálně 2 litry
vody, lítačku nebo lístek na MHD, plavky, ručník, šátek, nůž,zápisník a tužku, baterku, KPZ,
pláštěnku, teplé oblečení na večer a vše další, co uznáte za vhodné. Myslete však na to, že vaše
zavazadlo budete dopravovat pouze vlastními silami.
Pro zbytek vybavení zvolte kufr o maximální výšce 40 cm, z důvodu velikosti prostoru, v němž
bude uskladněn. Jeho transport zajistí KRI. Vybavení prosím viditelně označte.
Seznam povinného vybavení
- teplý spacák a deka
- nafukovací matrace nebo karimatka
- malý batůžek na půldenní akce
- holínky
- vyšší pevné boty (pohorky)
- tenisky
- sandály
- boty do vody
- slušnější oblečení na cestu
- oblečení do přírody: ideálně jednoduché, tmavší, snadno kombinovatelné, ne mnoho bunda, teplý svetr/mikina, pohodlné kalhoty, dostatek spodního prádla a ponožek - i
teplé se v létě hodí
- oblečení na spaní
- potřeby na mytí a pro osobní hygienu, nejlépe v kapse na zavěšení
- ručník, osuška
- krém na opalování, sluneční brýle a kšiltovka či klobouk
- toaletní papír
- baterka s náhradní baterií
- sekyrka přiměřené velikosti
- ešus nebo miska, hrneček, příbor, utěrka
- klubko tenkého provázku
- dopisní papír, známky
- šití, psací a kreslící potřeby
- šňůra a kolíčky na prádlo
- přiměřené kapesné
- kniha, drobná hra, plyšák
Doporučená výbava
- závěsné kapsy do stanu
- hudební nástroj
Přihlášení na stáž do 31. 5. 2022 prostřednictvím formuláře:

https://forms.office.com/r/39ZxjJwNMe

Kontakty a informace
Adresa na tábor:

jméno
letní tábor oddílu Sportík
pošta Stádlec, 391 62

Vedoucí:
Puntík - Barbora Čechová
mob. 776 396 806, mail: baracech@seznam.cz
Prófa - Jan Kirschner
mob. 728 751 313, mail: honkir@seznam.cz
Žužu - Zuzana Geröová
mob. 606 675 339, mail: zuzulaj@centrum.cz
Hospodář: Pajk - Pavel Národa
mob. 605 429 289, mail: pavel@naroda.cz
Zdravotník:
Terka Čtvrtečková
mob. 728 070 361

