KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
Občanský spolek zubních techniků České republiky

STAŇTE SE ČLENY KZT ČR !
Výhody, které přináší členství v Komoře zubních techniků ČR:
l každý měsíc podrobný zápis ze schůze Rady KZT formou e-mailu
l přístup na uzamčené webové stránky s interními informacemi Komory - zde najdete podrobné informace

a sdělení určená výhradně členům Komory
l aktuální informace z oblasti legislativy týkající se zubních techniků
l rady a průvodce, jak řešit povinné procedurální postupy (např. vzniku nové laboratoře, zániku laboratoře,

zařazení do kategorie rizik, vypracování provozního řádu, záležitosti kolem posouzení shody zdravotnických prostředků, pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla při práci s chemickými prostředky atd.)
l slevy na nákup materiálu a školících akcí u dentálních firem – pro podnikatele to znamená, že jim při urči-

tém objemu odebraného zboží bude refundován (navrácen) celý členský příspěvek, pro zaměstnance totéž
- při absolvování školících akcí daných firem
l slevy na akce pořádané Komorou zubních techniků ČR
l zdarma časopis Komory zubních techniků ČR
l zdarma přednášky (např. přednášky pořádané v rámci Sněmu KZT, které zahrnují i povinné školení BOZP,

pořádané jednou za tři roky)
l informace z oblasti cenové politiky (strukturovaný ceník, průměrné ceny, nové minutové tarify, nové mzdo-

vé tarify)
l stanete se držitelem průkazu člena KZT, který slouží jako slevový kupón na řadu akcí pro zubní techniky,

jehož součástí je váš osobní identifikační kód, který vás opravňuje ke vstupu do uzamčené sekce na webových stránkách, určené pouze členům KZT, a kterým se prokážete při uplatňování slev u firem
l vaším členstvím zvýšíte vyjednávací sílu KZT a tím i prestiž oboru zubní technik a podpoříte snahy KZT

o nápravu nedostatků v oboru
l svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

PŘIDEJTE SE A POSILTE ORGANIZACI, KTERÁ NÁS SPOJUJE!
Současní členové KZT si pro udržení členství musí zaplatit členský příspěvek pro nový rok.
Číslo účtu: 195781838/0600
variabilní symbol – Vaše rodné číslo, konstantní symbol 0308.
Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč, pro zaměstnance 600 Kč, ostatní bez příjmu
- důchodci, MD apod. 400 Kč. Děkujeme. Stanovy hovoří o povinnosti člena zaplatit členský příspěvek do konce března.
Po uplynutí této lhůty, budou zápisy dostávat a výhody plynoucí z členství čerpat pouze platící členové.
Neplatiči budou z databáze KZT vyřazeni.

Přihlášku si můžete stáhnout na www.komorazt.cz, na titulní straně pod odkazem „Jak se stát členem KZT“.

