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Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP, Ośrodek Rzeczoznawstw i Szkoleń SIMP-AUTOMEX
zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych, które odbędzie się :
18 listopada 2017 r. sobota o godz. 9.00 w Krakowie , sala szkoleniowa - SCSK Optima Kraków ul. Malborska 65.
Na miejscu bezpłatny parking .
Temat szkolenia : „Pojazdy o napędzie hybrydowym i elektrycznym ”
Podczas szkolenia będą przedstawione następujące tematy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hybrydyzacja pojazdów użytkowych stan dzisiejszy 2017
Typy, kategorie napędów hybrydowych i ich rodzaje
Systemy Plug In Hybryd
Dodatkowe funkcje w pojazdach hybrydowych
Budowa pojazdów hybrydowych, „systemy na dzisiaj i na jutro”
Przygotowanie warsztatu do napraw pojazdów hybrydowych i elektrycznych
Praca w warsztacie z pojazdem hybrydowym
Zgodność z BGV A3 oraz na podstawie BGI/GUV – I 8686
Warunki wykonywania badań technicznych pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym
Na co uważać przy tradycyjnych naprawach w pojazdach hybrydowych
Baterie pojazdów hybrydowych
Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium
szkoleniowego. W trakcie szkolenia zaprosimy Państwa na przerwę kawową oraz obiad na miejscu w restauracji.
Szkolenie przeprowadzi znany nam doświadczony wykładowca - trener Pan Grzegorz Fedorowicz z firmy ZF. który
już prowadził dla nas szkolenie dla rzeczoznawców z tematu skrzyń automatycznych . Przedmiotowe szkolenie
uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego, więc udział w nim
stanowi podniesienie kwalifikacji zawodowych dla certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych oraz
pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy - art. 94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. z
2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
Zgłoszenie : email z formularzem zgłoszeniowym załączonym na drugiej stronie niniejszego zaproszenia prosimy
przesłać na biuro@simp.edu.pl . Każde zgłoszenie,które do nas dotrze będzie potwierdzone również emailem.
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 10.XI.2017 r.
Koszt udziału : 270 zł brutto a dla członków PTIM SIMP 220 zł brutto. Należność będzie można uregulować na
miejscu przy rejestracji uczestników lub dokonać przedpłaty przelewem na nasze konto ale dopiero po
potwierdzeniu szkolenia, co zostanie podane na stronie internetowej i dodatkowo potwierdzimy telefonicznie.
Nr konta: SIMP-AUTOMEX, ING Bank Śląski O/Tarnów nr 85 1050 1562 1000 0092 1011 7884.

Z poważaniem
Piotr Gębiś

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1)

„Seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców ”
miejsce szkolenia : □ Kraków, ul. Malborska 65, dnia ….............................. r ²)
Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Nazwa firmy i dokładny adres firmy z kodem pocztowym :

Numer NIP

Nr tel. kontaktowego
E-mail

Koszt uczestnictwo w seminarium szkoleniowym wynosi 270 zł brutto za osobę dla członków PTIM SIMP 220 zł , którą
uczestnik zobowiązuję się wpłacić gotówka lub przedstawić potwierdzenie przelewu przy rejestracji uczestników . W
cenie szkolenia przewidziano: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz posiłek obiadowy. Należność
za szkolenie będzie też można wpłacić przelewem ale dopiero na 5 dni przed szkoleniem - po potwierdzeniu telefonicznym
z naszej strony. Potwierdzenie szkolenia będzie też widoczne na naszej stronie www.simp.edu.pl zakładka – Szkolenia –
Szkolenia dla rzeczoznawców - Terminy szkoleń
Nr konta: SIMP-AUTOMEX, ING Bank Śląski O/Tarnów nr 85 1050 1562 1000 0092 1011 7884.

…....................................................................
….........................................................................
pieczęć firmy
data i podpis osoby upoważnionej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Proszę wypełniać przy pomocy komputera lub czytelnie pismem drukowanym
2) Zaznaczyć lokalizację i wpisać datę szkolenia

