GWS Technologie S.C.
ul. Gen. Sikorskiego 2a
83-000 Pruszcz Gdański
tel 535 352 702

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY
ZGRZEWANIU RUROCIĄGÓW Z PE METODĄ
DOCZOŁOWĄ I ELEKROOPOROWĄ”
Nazwa firmy

Dane adresowe
NIP

INFORMACJE OGÓLNE:
Termin szkolenia: 18-19.03.2019 ; godz. 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: GWS Technologie, ul. Sikorskiego 2a, Pruszcz Gdański
Termin egzaminu końcowego: do ustalenia po zakończeniu szkolenia
Miejsce egzaminu: GWS Technologie, ul. Sikorskiego 2a, Pruszcz Gdański

ZAKRES SZKOLENIA:
- Zgrzewanie doczołowe DN ≤315
- Zgrzewanie elektrooporowe DN ≤315
- Zgrzewanie elektrooporowe (kształtki siodłowe) DN bez ograniczeń

PROGRAM SZKOLENIA:
• wiadomości wstępne o polimerach
• podstawowe informacje, właściwości i charakterystyka PE
• rodzaje PE, SDR, informacje o rurach, sposobie składowania i transporcie
• rodzaje kształtek stosowane w procesie zgrzewania
• technologia łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych
• zgrzewanie doczołowe: proces zgrzewania i jego błędy
• zgrzewanie elektrooporowe: proces zgrzewania i jego błędy
• przepisy BHP przy obsłudze zgrzewarek i użytkowaniu sieci z PE
Część teoretyczna: 6 godzin
Część praktyczna: ok 6 godzin
Egzamin teoretyczny i praktyczny: ok 4 godzin

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
Zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe, egzamin.
Poczęstunek w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda, przekąski oraz lunch.

DOSTĘPNE OPCJE:
1. Szkolenie i egzamin (zgodnie z normą PN-EN 13067 dla pracowników
zatrudnionych przy budowie sieci wodnych i gazowych – osoby nowe)
Wymagane dokumenty: aktualne badania lekarskie
Czas trwania: 1 dzień – część teoretyczna, 2 dzień część praktyczna i egzamin
3 dzień - egzamin przed egzaminatorem UDT
Koszt: 1700 PLN netto/osoba
2. Egzamin (zgodnie z normą PN-EN 13067 dla pracowników zatrudnionych przy
budowie sieci wodnych i gazowych – odnowienie)
Wymagane dokumenty: aktualne badania lekarskie, zaświadczenie z zakładu pracy o co
najmniej dwuletnim stażu pracy jako zgrzewacz, poprzednie zaświadczenie o odbyciu
szkolenia)
Czas trwania: 1 dzień - egzamin przed egzaminatorem UDT
Koszt: 1100 PLN netto/osoba
3. Szkolenie i egzamin (dla pracowników zatrudnionych przy budowie sieci wodnych)
Wymagane dokumenty: aktualne badania lekarskie
Czas trwania: 1 dzień – część teoretyczna, 2 dzień część praktyczna i egzamin
Koszt: 1100 PLN netto/ osoba

Wybrana opcja nr ……………
DANE UCZESTNIKA KURSU:
Imię
Nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
E-mail
Nr telefonu
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb procesu
przeprowadzenia szkolenia oraz w celach marketingowych przez GWS TECHNOLOGIE s.c. Oświadczam że zostałem
poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

PIECZEĆ FIRMOWA

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
REPREZENTOWANIA FIRMY

PODPIS UCZESTNIKA SZKOLENIA

