...........................................................
(Pieczątka firmowa)

NIP Firmy .................................................

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w szkoleniu na „Uprawnienia energetyczne”, które odbędzie się w dniu 6 września 2019 roku w Świdnicy
(prosimy wypełnić czytelnie i odesłać mailem, faksem na numer 81 740 65 08 lub pocztą na adres „ELPRO” Sp. z o.o.)
Nazwisko i imię uczestnika: .............................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Tel. kom.: ...........................................

Tel.: ...............................................

E-mail: ...................................................

Wybrany zakres szkolenia (należy postawić znak „X” we właściwych miejscach):
Uprawnienia elektryczne

G1:

Dozór „D”

Uprawnienia cieplne

G2:

Dozór „D”

Uprawnienia gazowe

G3:

Dozór „D”

□
□
□

Eksploatacja „E”
Eksploatacja „E”
Eksploatacja „E”

□
□
□

Pomiary „P”
Pomiary „P”
Pomiary „P”

□
□
□

Koszt szkoleń i egzaminów wyliczony na podstawie informacji podanej na odwrocie wynosi zł: ............................. +23% VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych, na potrzeby realizacji usługi.
……………………………………..
(Miejscowość i data)

.................................................................
(Podpis osoby upoważnionej)

Informacje organizacyjne
 Miejsce szkolenia:

Hurtownia MATEX w Świdnicy, ul. Bystrzycka 13

 Termin szkolenia:

6 września 2019 roku (piątek) w godzinach od 900 do 1600

 Ramowy program szkolenia: 900 – 1000
1000 – 1500
1500 – 1600

Unormowania prawne
Urządzenia i instalacje elektryczne, cieplne i gazowe
Egzaminy

 Zgłoszenie udziału:

zamieszczony powyżej formularz „Zgłoszenia udziału” należy wypełnić i przesłać do dnia
30 sierpnia 2019 roku mailem na adres biuro@elpro.lublin.pl, faksem na numer 81 740 65 08 lub
pocztą. Zgłoszenia można również dokonać korzystając ze strony www.elpro.lublin.pl, zakładka
Szkolenia

 Przyjęcie zgłoszenia:

warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 225 zł + 23% VAT
(brutto 276,75 zł) za każdą grupę uprawnień na konto ELPRO Sp. z o.o. Pozostałą część wymaganej
opłaty można uregulować przelewem, gotówką, bądź kartą płatniczą w dniu szkolenia. W przypadku
nie stawienia się na szkolenie bez wcześniejszego poinformowania organizatora wpłacona zaliczka
nie będzie zwracana

 Informacje dodatkowe:

szczegółowych informacji na temat szkolenia oraz egzaminów udzielają pracownicy Działu Szkoleń
Firmy ELPRO Sp. z o.o., a także pracownicy Hurtowni.

 Numer konta bankowego:

PKO BP S.A. 4 O/Lublin 83 1020 3176 0000 5102 0060 1716

 Kontakt:

tel.: 81 740 65 06 wew. 21 lub 22, tel. kom.: 519 683 256, 513 770 462

P AKIETY GRUP ENERGETYCZNYCH
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych i przyszłych klientów, firma ELPRO Sp. z o.o. stosuje
system promocji szkoleń na Uprawnienia Energetyczne, polegający na tzw. PAKIETACH SZKOLENIOWYCH.
Wybierając więcej niż jedną grupę uprawnień uzyskują Państwo korzystniejsze warunki finansowe.
Poniżej przedstawiamy proponowane PAKIETY:
PAKIET 1 – jedna grupa szkoleniowa

(G1 lub G2 lub G3)

PAKIET 2 – dwie grupy szkoleniowe

(G1+G2 lub G1+G3 lub G2+G3)

PAKIET 3 – trzy grupy szkoleniowe

(G1+G2+G3)

*

Rodzaj
Pakietu

Cena
katalogowa *

Cena
dla nowych
klientów *

Cena
dla klientów
MATEX *

Cena
dla stałych
klientów *

Cena za prace
kontrolno-pomiarowe */**

PAKIET 1

400 zł

400 zł

300 zł

300 zł

G1 400 zł/ 300 zł ***

PAKIET 2

800 zł

720 zł

600 zł

560 zł

G2 400 zł/ 300 zł ***

PAKIET 3

1 200 zł

960 zł

900 zł

780 zł

G3 400 zł/ 0 zł ***

do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

**

uprawnienia z zakresu prac kontrolno  pomiarowych, upoważniające m.in. do wykonywania
przeglądów okresowych, nie wchodzą w zakres pakietów i wymagają dodatkowej opłaty w wysokości
zgodnej z powyższą tabelą.

*** promocja obowiązuje do 31.12.2019 r.
Cena EGZAMINÓW w każdej grupie szkoleniowej nie podlega rabatom, jej wysokość określona
jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
(Dz.U.03.89.828) i stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 2 225 zł.
EKSPLOATACJA

225 zł / egz. + 23% VAT

DOZÓR

225 zł / egz. + 23% VAT

Warunkiem przystąpienia do poszczególnych egzaminów i uzyskania Świadectw Kwalifikacyjnych jest udział
w szkoleniu z odpowiednich grup energetycznych.
W celu skorzystania z promocji, należy dokonać zgłoszenia najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem
szkolenia. Zgłaszając się w późniejszym terminie obowiązuje cena katalogowa.

Łączny koszt szkolenia netto w zł: ………………………… + 23% VAT, czyli brutto zł: ...………. .. .. .. . . .. . ..

................................................................
(Podpis osoby upoważnionej)

