............................................................

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

(pieczątka firmowa)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w szkoleniu na „Uprawnienia energetyczne”, które odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku w Lublinie
(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):
Rodzaj wybranych uprawnień

Koszty szkolenia netto

Koszty egzaminu netto

Suma kosztów
netto

VAT zw.

Koszty brutto

pełne

z rabatem

Eksploatacja

Dozór

Grupa 1 Uprawnienia elektryczne *

400 zł

240 zł

225 zł

225 zł

=

zł

Grupa 2 Uprawnienia cieplne *

400 zł

240 zł

225 zł

225 zł

=

zł

Grupa 3 Uprawnienia gazowe

400 zł

240 zł

225 zł

225 zł

=

zł

Koszt udziału w szkoleniu brutto:

zł

* za dodatkową opłatą w wysokości 300 zł netto istnieje możliwość uzyskania uprawnień kontrolno-pomiarowych w grupie G1 i G2
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych, na potrzeby realizacji usługi.

..............................................................

.......................................................................

(Miejscowość i data)

(Podpis osoby upoważnionej)

Informacje organizacyjne
 Miejsce szkolenia:

Firma ELPRO Sp. z o. o. w Lublinie, ul. Stefczyka 32

 Termin szkolenia:

27 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
20 wrzesnia 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 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.

 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.: 604 094 098, 519 683 256, 513 770 462

