STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
SRS

SRTSiRD

EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948
Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych
Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji

W A RS ZA W A I I O d d z i a ł S z ko l e n i o w y
01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45, tel./fax: (0-22) 663-05-00, 663-09-49.
e-mail: rzeczoznawcy@rzeczoznawcy.com.pl, http://www.rzeczoznawcy.com.pl

Temat szkolenia:
BUDOWA I EKSPLOATACJA SAMOCHODÓW HYBRYDOWYCH
Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych Zarządu Głównego SRTSiRD i Oddział Szkoleniowy - Warszawa II, organizują szkolenie specjalistyczne dla rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia, asystentów rzeczoznawców i kandydatów na rzeczoznawców samochodowych, likwidatorów
szkód komunikacyjnych, biegłych sądowych oraz zainteresowanych tematem szkolenia. Szkolenie jest
uznawane jako forma podnoszenia kwalifikacji w procesie certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej.
Program 8 godzinnego szkolenia:
1. Wprowadzenie.
2. Kategorie i rodzaje pojazdów hybrydowych.
3. Hybrydowe układy napędowe pojazdów wybranych marek.
4. Podstawowe zasady obsługi pojazdów hybrydowych.
5. Zasady BHP podczas obsługi układów wysokiego napięcia pojazdów hybrydowych.
6. Budowa i pomiary silników i układów akumulacji energii pojazdów hybrydowych.
7. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
8. Zakończenie szkolenia, wydanie zaświadczeń.
Termin szkolenia:

12 maja 2018 r. (sobota).

Początek szkolenia:

godz. 9.00.

Miejsce szkolenia:

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa – Bemowo, ul. Gen. Sylwestra
Kaliskiego 2, bud.20, sala 42 - parking stacja SKP vis-a-vis ul. Kocjana

Kierownik szkolenia:

dr inż. Bolesław Pankiewicz tel. kom. 607 038 172.

Koszt szkolenia:

200 +23% VAT = 246 zł brutto dla członków Stowarzyszenia
oraz 300 + 23% VAT = 369 zł brutto dla osób spoza Stowarzyszenia.

Zgłoszenia: na e-mail szkolenie@rzeczoznawcy.com.pl lub telefonicznie na nr kom. kierownika szkolenia
będą przyjmowane do 07.05.2018 r.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, adres e-mail, nr telefonu oraz PESEL.
Dane osobowe potrzebne są do wystawienia zaświadczenia i ewentualnie faktury.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji szkolenia oraz wystawienia faktury. zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. 1997 nr. 133 poz. 833). Stowarzyszenie
RTSiRD zapewnia prawo do wglądu i zmian danych osobowych.

Wpłaty dokonywać do 07.05.2018r. na konto:
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego
01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego nr 45,
rachunek nr:

61 1050 1054 1000 0022 6349 5588
z dopiskiem: „sam.hybrydowe”

