EKO – Produkt HORT
zaprasza na

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR/RID
w dniach 17-24.II.2019r. – Gorzów Wielkopolski
ADR/RID - DORADCY
Adresaci:

Kandydaci na Doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie
przewozu drogowego (ADR) i/lub przewozu koleją (RID), którzy posiadają wykształcenie wyższe
i nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Cel :

Uzyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie Umowy Europejskiej ADR oraz Regulaminu RID i praktyczne
posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego w Transportowym Dozorze Technicznym na
uprawnienia Doradcy.

Prowadzący

ADR – Krzysztof Grzegorczyk ; RID – Anita Pilaszkiewicz

Miejsce:

Gorzów Wlkp. – EKO-Produkt HORT Oddz. w Gorzowie, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” nr 60 lok. 8

Termin:

Kurs ADR – od dnia 17.II.2019r. do dnia 22.II.2019r. – (zajęcia 17.II. tj. niedziela od godz. 16.00 do 19.15 a od
18.II. do 22.II. tj. poniedziałek ÷ piątek w godz. 9.00 – 16.30) – 44 godz.
Kurs RID – odbędzie się w terminie 17.II ÷ 24.II.2019r. (z przerwą w dn. 21 i 22.II. tj. czwartek-piątek) – 44
godz.
Zintegrowany kurs ADR i RID – od dnia 17.II.2019r. do dnia 24.II.2019r. – (w tym w dniach 23 i 24.II.2019 tj.
sobota i niedziela – część specjalistyczna RID; zajęcia w godz. 9.00 – 16.00) – razem 60 godz.

Odpłatność:

Koszt udziału wyłącznie w kursie ADR –

2.500 zł/os. brutto

Koszt udziału wyłącznie w kursie RID –

3.000 zł/os. brutto

Koszt udziału w kursie zintegrowanym ADR/RID trwającym łącznie 8 dni –

4.000 zł/os. brutto

(wpłaty przelewem najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu)
W cenie zapewniamy (stosownie do rodzaju kursu) poradnik „Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR”
współautorstwa K.Grzegorczyka, materiały szkoleniowe RID autorstwa A.Pilaszkiewicz, materiały do ćwiczeń,
testy, zadania i egzaminy wewnętrzne oraz obiady, kawę, herbatę, ciastka.
Uczestnicy otrzymają wymagane przepisami zaświadczenia ukończenia odpowiedniego kursu.

Należność prosimy wpłacić przelewem, najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu,
na konto EKO – Produkt HORT w Banku BZWBK Nr rach. 31 1090 1900 0000 0001 3537 9917
(z dopiskiem na przelewie „ADR/RID – DORADCY”)
Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonać na adres: EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz ; 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Danuty
Siedzikówny „Inki” Nr 60 lok. 8 (listownie bądź e-mailem: eko.adr@onet.pl ) , dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia
lub jej skan najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

Liczba uczestników: 4
UWAGI:

Na zajęcia należy zabrać laptopy. Koszt ew. noclegów pokrywają sami uczestnicy.
Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.

Zapraszamy do uczestnictwa !
Informacje dodatkowe:
EKO – Produkt HORT - Tadeusz Horoszkiewicz

tel. 602 445 356 ; 604 218 747 ; e-mail: eko.adr@onet.pl

UMOWA - ZGŁOSZENIE
na

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR*/RID*

Nazwa i adres firmy - instytucji delegującej lub imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej
Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko :..................................................................................................................................
Adres (ulica):............................................................................................................................................................................
Kod: ..........................; Miejscowość: .................................................................; NIP: ........................................................
Tel:..........................................................................; Adres e-mail:.........................................................................................

zgłasza uczestnictwo niżej wymienionych osób

w KURSIE dla kandydatów na DORADCÓW ADR* ; RID* ; ADR i RID*
w dniach: 17–22.II.2019* ; 17–20.II. i 23–24.II.2019* ; 17.II.–24.II.2019r.*
w Gorzowie Wlkp. (koszt ew. noclegu pokrywa uczestnik)
do
EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz Oddz. w Gorzowie Wlkp.
ul. Danuty Siedzikówny „Inki” Nr 60 lok. 8 ; 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: eko.adr@onet.pl

1.............................................................................................

.................................................................

Imię(imiona) i nazwisko

2. ...........................................................................................

Rodzaj kursu

.................................................................

Proszę wpisać wyraźnym pismem drukowanym

Opłatę za udział w/w w kursie w kwocie 2.500 zł./os.* ; 3.000 zł./os.* ; 4.000 zł./os.* brutto
uiszczam/y/ przelewem na konto:
EKO – Produkt HORT w Banku BZWBK Nr rach.

31 1090 1900 0000 0001 3537 9917

Upoważniam/y/ EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub innych ważnych przyczyn organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub
przeniesienia na kolejny termin (o wszelkich zmianach informujemy)

Przyjmujemy do wiadomości, że niezgłoszenie pisemnej rezygnacji z udziału w kursie na 3 dni robocze przed terminem jego
rozpoczęcia, spowoduje obciążenie zgłaszającego kosztami uczestnictwa.
Wyrażam/y/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mam/y/ prawo wglądu, poprawy i uzupełnienia swoich danych.

……………......................................
Data i podpis osoby upoważnionej

*

niewłaściwe skreślić

……………................................
Pieczątka firmowa

