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

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

ROLA DIAGNOSTYKI OLEJOWEJ W UTRZYMANIU RUCHU
Szklarska Poręba, 15-17 maja 2019 r.
TEMATYKA SZKOLENIA:

MIEJSCE SZKOLENIA:

• podstawowe informacje o smarowaniu
• stosowane środki smarne
• zjawiska występujące podczas pracy oleju (zanieczyszczenia,

Hotel Kryształ ****
Conference&Spa
ul. 1 go Maja 19
58-580 Szklarska Poręba
www.hotelkrysztal.pl

•
•
•
•
•
•
•

oksydacja)
diagnostyka olejowa jako proces
dedykowane programy badawcze
metody poboru próbek
najważniejsze oznaczenia
raporty z analiz olejowych – wnioski i zalecenia
badania olejów on- site
studium przypadków studialnych

Akredytowane Laboratorium
Analiz Olejowych w Ecol Sp. z o.o.
spełniające wymagania normy

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

Laboratorium Chemiczne Ecol
uznane przez
Urząd Dozoru Technicznego
jako spełniające normę

PN-EN ISO/EC 17025

nasze certyfikaty i wyróżnienia

FS 534337

EMS 534333

OHS 544208

Przedsiębiorca należy
do systemu
Zielonego Punktu
tworzonego przez
Rekopol i wspiera
rozwój zbiórki
selektywnej odpadów
w Polsce

ROLA DIAGNOSTYKI OLEJOWEJ W UTRZYMANIU RUCHU
Szklarska Poręba, 15-17 maja 2019 r.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
15 maja 2019 r. (środa)
od 14:00 – przyjazd uczestników i zakwaterowanie
15:00 - 17:00 – I sesja szkoleniowa – tematyka: podstawowe informacje o smarowaniu, stosowane
środki smarne
19:00 – kolacja

16 maja 2019 r. (czwartek)
7:30 - 9:00 – śniadanie w hotelu
9:30 - 11:00 – II sesja szkoleniowa – tematyka: zjawiska występujące podczas pracy oleju
(zanieczyszczenia, oksydacja)
11:15 - 13:00 – III sesja szkoleniowa – tematyka: diagnostyka olejowa jako proces, dedykowane
programy badawcze, metody poboru próbek
13:15 - 14:15 – obiad
14:30 - 17:00 – IV sesja szkoleniowa – tematyka: najważniejsze oznaczenia, raporty z analiz olejowych –
wnioski i zalecenia, badania olejów on-site, studium przypadków studialnych
19:00 – kolacja i rozdanie certyfikatów

17 maja 2019 r. (piątek)
od 7:30 – śniadanie w hotelu
wyjazd uczestników po śniadaniu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu szkolenia oraz miejsca realizacji.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:
e-mail: warsztaty@ecol.com.pl
http://szkolenia.ecol.com.pl

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

ROLA DIAGNOSTYKI OLEJOWEJ W UTRZYMANIU RUCHU
Szklarska Poręba, 15-17 maja 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Dane firmy, płatnika faktury VAT
Nazwa

Adres

Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej)

Tel.

Fax

e-mail

NIP

Dane osoby zgłaszanej na szkolenie:
Imię i Nazwisko

Stanowisko
pokój dwuosobowy

e-mail

Cena uczestnictwa w szkoleniu z noclegiem (2 noce) w pokoju dwuosobowym:
2 050 zł netto / osobę
1 850 zł netto / osobę w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z tej samej firmy

TAK NIE

pokój jednoosobowy

Dopłata do noclegu w pokoju
jednoosobowym:
200 zł netto / osobę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 71A,
44-207 Rybnik, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 roku, poz. 922 z późn.
zm.), w celu uczestnictwa w szkoleniu „ROLA DIAGNOSTYKI OLEJOWEJ W UTRZYMANIU RUCHU”, Szklarska Poręba,
15-17.05.2019 r. Administratorem danych jest Ecol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 71A, 44-207 Rybnik. Dane nie będą
przekazywane zewnętrznym odbiorcom w żadnej formie, za wyjątkiem przypadku, w którym niezbędne jest to do
zorganizowania noclegu dla uczestnika szkolenia. Dane są przetwarzane przez okres trzech lat. Zgoda jest dobrowolna,
jednakże niezbędna do uczestnictwa w ww. szkoleniu.

Data

Podpis uczestnika szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu szkolenia oraz miejsca realizacji.

Pieczęć firmowa

Data

Podpis osoby zgłaszającej na szkolenie

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.

