Pomiary systemów fotowoltaicznych
13 września 2016
godz. 10.00 -14.30
Rosnąca liczba instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju wymaga coraz większej liczby serwisantów.
Zdobądź niezbędną wiedzę pozwalającą ocenić ich stan oraz bezpieczeństwo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fotowoltaika jako źródło energii odnawialnej,
Nasłonecznienie – zasady ustawiania paneli,
Klasyfikacja testów,
Regulacje prawne,
Badanie bezpieczeństwa elektrycznego,
Badanie sprawności,
Badanie stanu instalacji za pomocą termowizji,
Warsztaty pomiarowe oraz prezentacja mierników,
Test końcowy i rozdanie certyfikatów uczestnictwa,
Bezpieczne praktyki w pracy pod napięciem – prezentacja najnowszych narzędzi

Ilość miejsc ograniczona do 50.
Koszt 320 z VAT
Kontakt i zapisy na stronie Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP
http://cosiw.pl/index.php/pl/home-page/audyt-energetyczny1/oze/147-pomiary-instalacjifotowoltaicznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pomiary systemów fotowoltaicznych :: 13 września 2016 :: godz. 10.00 -14.30
Formularz stanowi podstawę rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy wydrukować wypełnić i przesłać organizatorowi w postaci faxu lub
skanu. (Prosimy wypełniać lub zaznaczać zaciemnione komórki)

SEP COSiW :: DASL Systems
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Org. Jarosław Cyrynger kom.: 603 629 699
e-mail: j.cyrynger@dasl.pl
DANE FIRMY DO FAKTURY:
Nazwa Firmy/osoba prywatna*:

Miejscowość*:

Ulica*:

Kod*:

NIP*:

Tel*.:

Fax.:

DANE UCZESTNIKA:
Imię*:

Nazwisko*:

Telefon:

E-mail*:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Zgłoszenie na szkolenie i warsztaty z certyfikatem - na Targach ENERGETAB 2016
Termin i miejsce – 13 września 2016 || SALA ????
ZIAD Bielsko-Biała SA, al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
Czas trwania szkolenia: 10: 00 do 14:30
Cena 320.00 - Zawiera VAT 23%
Warunki uczestnictwa:
1. Dokonanie wpłaty na konto SEP COSiW, odesłanie faxem lub elektronicznie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pod nr:
(22) 336-14-25 lub skan na e-mail: j.cyrynger@dasl.pl
2.
Lub poprzez formularz elektroniczny http://goo.gl/forms/QYa0pM9827xrPIke2
2. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Wpłat można dokonywać na miejscu.
3. Rezygnacje z udziału przyjmowane będą tylko w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji w terminie powyżej 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia obciążymy Państwa opłatą manipulacyjną w wysokości 50% kwoty zgłoszenia. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w
spotkaniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Zgłaszam chęć uczestnictwa
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję.
Jednocześnie zobowiązuję się do dokonania wpłaty w wysokości: (ilość uczestników
x cena___________ zł na konto:
SEP COSiW Numer rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK S.A. 59 1500 1777 1217 7011 1393 0000
Jednocześnie oświadczam, że jesteśmy płatnikami VAT i upoważniam firmę SEP COSiW do wystawienia faktury VAT bez naszego
podpisu

ZAPRASZAMY

