SEMINARIUM
SPAWALNICZE
19-20.11.2018, HOTEL VULCAN,
Szczecin ul. Franciszka Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego 6A

PARTNERZY SEMINARIUM

Agnieszka Sklepowicz
tel.: 663 022 786
a.sklepowicz@tuv-nord.pl

SEMINARIUM SPAWALNICZE

Program spotkania:
I Dzień 19.11.2018
9:30

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie seminarium

10:15

Egzaminy spawaczy w jednostkach notyfikowanych, jednostkach certyfikujących i bez akredytacji.
Korzyści i różnice
Paweł Kaczmarek - Dyrektor Techniczny TUV NORD Polska

11:00

Urządzenia wieloprocesowe. Możliwości i zasosowanie w różnych gałęzaich przemysłu. Monitoring
produkcji
Krzysztof Fikus – Dyrektor techniczny Weld-Tech

11:45

Przerwa kawowa

12:15

Zasadność pasywacji i pielęgnacji stali nierdzewnych
Maciej Stapf - Prezes zarządu Telox Pasywacja stali.

13:00

Obiad

14:00

Spawanie laserowe wymienników ciepła: na przykładzie wysokowydajnej, zautomatyzowanej linii
produkcyjnej Janusz Grześkiewicz – RMA

14:30

Przegląd najciekawszych wyników badań przeprowadzonych w Laboratoriach Wytrzymałościowych
Mateusz Jurkowski – Kierownik Laboratorium Tenslab Szczecin

15:15

Lutowanie twarde i miękkie. Kwalifikowanie lutowaczy
Piotr Dziurkiewicz – Inspektor TUV NORD Polska

16:00

Pokaz symulatora szkoleniowego HUET i CENTRUM w Vulcan training Center

17:00

Zakończenie pierwszego dnia seminarium

19:00

Uroczysta kolacja

II Dzień 20.11.2018
od 7:30

Śniadanie

09:00

Kontrola prac spawalniczych na przykładzie elementów elektrowni wiatrowych
Jacek Saperski – Biuro Techniczne w Szczecinie

09:45

Stale o wysokiej wytrzymałości – przypomnienie zasad dotyczących ich spawalności.
Marian Szubryt – Inspektor TUV NORD Polska

10:30

Przerwa kawowa

11:00

EN 1090 -1 : 09.2018 - Nowe wymagania dla wytwórców nośnych konstrukcji stalowych
Zbigniew Grzybacz – Inspektor TUV NORD Polska

12:00

Zakończenie seminarium

12:30

Obiad

Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają:
Agnieszka Sklepowicz
tel.: 663 022 786
a.sklepowicz@tuv-nord.pl
Dział Szkoleń
tel: 32 786 46 70

Seminarium Spawalnicze

19-20.11.2018, HOTEL VULCAN,
Szczecin ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6A
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Cena udziału w spotkaniu obejmuje: udział
w seminarium, przerwy kawowe, dwa obiady,
udział w kolacji i wynosi:

Pełna nazwa firmy
Ulica
i numer

Kod i
miejscowość

e-mail

Telefon

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

■ 600zł netto +23% VAT / os.
Stanowisko

Cena

1.
2.
Razem

NIP

Zgłaszający oświadcza, iż powyższe dane zostały uzyskane i przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych.
Przesyłając niniejszy formularz zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez TUV NORD Polska swoich danych (w tym adresu
poczty elektronicznej) w celach związanych z organizacją seminarium pod warunkiem przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. . Równocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, w tym
osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
Oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. 2010 r., nr 249, poz. 1661) akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami
doręczenia. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej w TNP dostępnym na stronie internetowej
www.efaktura.tuv-nord.pl oraz przyjmuję go do wiadomości i stosowania.
Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. na poniższy adres e-mailowy oraz
akceptuję regulamin korzystania z faktury elektronicznej TNP.

e-mail:

Pieczęc firmowa

Data i podpis osoby upoważnionej

Zgłoszenia prosimy przesyłać na
adres e-mail
a.sklepowicz@tuv-nord.pl

Cena nie zawiera noclegu, Rezerwacja noclegu
bezpośrednio w hotelu pod numerem telefonu
667 700 931 lub 667 700 841. Na na hasło
Seminarium spawalnicze TUV NORD, cena noclegu
-190 zł brutto / pok 1 os. ze śniadaniem.
TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo
do odwołania, przełożenia terminu, modyfikacji
programu szkolenia z przyczyn od siebie
niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za
koszty poniesione z powodu odwołania szkolenia.
W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy
otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.
Zamawiający może w ycofać się z udziału
w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 14 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
Natomiast rezygnacja w terminie krótszym niż
14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże
się z opłatą w wysokości 100% jego ceny. Odwołanie
udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (e-mail).

