
Lipowa, 6-7 kwietnia 2017r.

tematyka szkolenia:

Organizator szkolenia:

Ecol Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik
tel. +48 32 739 18 30
fax +48 32 739 18 29

Program diagnostyczny w Utrzymaniu Ruchu.  Smary plastyczne, budowa, rodzaje, dobór, eksploatacja.
Inne techniki diagnostyczne wykorzystywane w Utrzymaniu Ruchu, przypadki studialne, wymiana doświadczeń.

Efektywne wykorzystanie technik diagnostycznych
miarą sukcesu Utrzymania Ruchu - szkolenie

Przedsiębiorca należy 
do systemu 

Zielonego Punktu 
tworzonego przez 
Rekopol i wspiera 

rozwój zbiórki 
selektywnej odpadów 

w Polsce

Society of Tribologists
and

Lubrication Engineers

nasze certyfikaty i wyróżnienia

FS 534337 EMS 534333 OHS 544208



TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:
data szkolenia: 
6-7.04.2017r.

miejsce: 
HOTEL ZIMNIK LUKSUS NATURY
34-324 Lipowa, Lipowa 990
(koło Żywca)

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:
e-mail: warsztaty@ecol.com.pl
www.ecol.com.pl/szkolenia

NA NASZYM SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

ź Jakich, istotnych informacji dostarcza olej i jak można te informacje wykorzystać? 
ź W jaki sposób można ograniczyć koszty związane z utrzymaniem ruchu?
ź Jak w odpowiednim czasie, przewidywać i zapobiegać awariom?
ź Jak zużywają się smarowane elementy?

ź Jakie techniki diagnostyczne są stosowane w Utrzymaniu Ruchu?

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych praktyków na co dzień zajmujących się problematyką 
smarowniczą i badawczą. 

KOSZT SZKOLENIA:
950 zł / osobę (+VAT 23%)
850 zł / osobę (+VAT 23%) w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób 
z tej samej firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie 
drukowanej, certyfikat ukończenia szkolenia, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, 
kolacja, przerwy kawowe).

KOSZT NOCLEGU:
220 zł / osobę (+VAT 23%)
Nocleg w pokoju jednoosobowym.

Akredytowane Laboratorium Badawcze
Działu Chemii i Diagnostyki w Ecol Sp. z o.o.

spełniające wymagania normy 

PN-EN ISO 17025:2005 
certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji
pod numerem AB 1564 

Ecol Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik

tel. +48 32 739 18 30
fax +48 32 739 18 29

Lipowa, 6-7 kwietnia 2017 r.

Efektywne wykorzystanie technik diagnostycznych
miarą sukcesu Utrzymania Ruchu



Formularz zgłoszenia na szkolenie
Dane firmy, płatnika faktury VAT

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:

Cena uczestnictwa w szkoleniu: 
950 zł / osobę (+VAT 23%)
850 zł / osobę (+VAT 23%) w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z tej samej firmy

Cena noclegu w pokoju jednoosobowym:
220 zł / osobę (+VAT 23%)

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 71A, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych z organizacją szkolenia i wystawienia zaświadczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich 
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników szkolenia.

Imię i Nazwisko Stanowisko e-mail

Imię i Nazwisko Stanowisko e-mail

Imię i Nazwisko Stanowisko e-mail

Akceptujemy, że przesłanie do Ecol Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy 
Ecol Sp. z o.o. a zgłaszającym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu szkolenia oraz  miejsca realizacji 
warsztatów szkoleniowych. Bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia można dokonać nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem 
(do 23.03.2017r.) Po tym terminie, w razie nieobecności uczestnika Ecol Sp. z o.o. przysługuje prawo do obciążenia pełną opłatą za 
szkolenie. Upoważniamy Ecol Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Data Podpis osoby  upoważnionejPieczęć firmowa

Nazwa

Adres

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej informacji 
o szkoleniach wysyłanych przez Ecol Sp.z o.o. ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik  
w myśl  przepisów  Ustawy  o świadczeniu  usług  drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 
2002 r. (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.)

Tel. Fax e-mail

NIP

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
warsztaty@ecol.com.pl lub faksem na numer: +48 32 739 18 29
WAŻNE: ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA – decyduje kolejność zgłoszeń.

Lipowa, 6-7 kwietnia 2017 r.

Efektywne wykorzystanie technik diagnostycznych
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zamawiam 
nocleg

zamawiam 
nocleg

zamawiam 
nocleg
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