
Uniejów, 24-26 maja 2017 r.

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

podstawy techniki smarowniczej, destrukcyjne czynniki w układach olejowych, rodzaje zanieczyszczeń w środkach 
smarnych, zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrz układów olejowych, techniki diagnostyczne 
wykorzystywane w utrzymaniu ruchu.  

Smarowanie maszyn i urządzeń oraz diagnostyka maszyn 
– najczęstsze problemy, eksploatacja - 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: 
24-26.05.2017r.

miejsce: 
Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa

99-210 Uniejów
ul. Bł. Bogumiła 32

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

NA NASZYM SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

ź Jakie oleje i smary są stosowane w technice smarowniczej?
ź Jakie czynniki mają destruktywny wpływ na kondycję oleju / smaru i czystość układu smarowania?
ź Jakie są rodzaje zanieczyszczeń środków smarnych?
ź Jak zapobiegać wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrz układów olejowych
ź Jakie są techniki diagnostyczne wykorzystywane w utrzymaniu ruchu?

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

KOSZT SZKOLENIA:
1 800 zł / osobę (+VAT 23%)
1 500 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:
380 zł / osobę (+VAT 23%) - za 2 noclegi.

Akredytowane Laboratorium 
Analiz Olejowych 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

Uniejów, 24-26 maja 2017 r.

Smarowanie maszyn i urządzeń oraz diagnostyka maszyn 
– najczęstsze problemy, eksploatacja



Formularz zgłoszenia na szkolenie
Dane firmy, płatnika faktury VAT

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:

Cena uczestnictwa w szkoleniu: 
1 800 zł / osobę (+VAT 23%)
1 500 zł / osobę (+VAT 23%) w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z tej samej firmy

Cena noclegu:
380 zł / osobę (+VAT 23%) za 2 noclegi

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 10.05.2017r.) 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.

zamawiam 
nocleg

zamawiam 
nocleg

zamawiam 
nocleg

Uniejów, 24-26 maja 2017 r.

Smarowanie maszyn i urządzeń oraz diagnostyka maszyn 
– najczęstsze problemy, eksploatacja


	fill_1: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_4: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Tel: 
	toggle_1: Off
	undefined_5: 
	fill_9: 
	undefined_6: 
	nocleg w pokoju: Off
	fill_14: 
	Stanowisko: 
	email: 
	nocleg w pokoju_2: Off
	fill_17: 
	Stanowisko_2: 
	email_2: 
	nocleg w pokoju_3: Off
	undefined_8: 


