STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI
SAMOCHODOWEJ i RUCHU DROGOWEGO
SRS EKSPERTMOT
Centrum Szkolenia Zarządu Głównego SRSiRD
organizuje szkolenie w zakresie pojazdów zabytkowych.
Temat szkolenia:
OPINIOWANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Szkolenie jest organizowane dla rzeczoznawców samochodowych, kandydatów na listę
Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych
Program 8 godzinnego szkolenia:
1. Podstawowe definicje pojazdu zabytkowego, historycznego,
kolekcjonerskiego w świetle obowiązujących przepisów; cechy
pojazdu zabytkowego
2 Zasady uznawania przedstawianych do oceny obiektów za pojazdy:
kolekcjonerskie, zabytkowe, unikatowe.
3 Ocena wartości zabytków motoryzacji.
4. Procedura wpisywania zabytków motoryzacji do rejestru zabytków,
5. Opracowywanie Ocen i Opinii pojazdów zabytkowych.
6. Opracowanie kart ewidencyjnych pojazdów zabytkowych.
7. Opracowanie wniosku o przeprowadzenie badania co do zgodności
z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego.
8. Opracowywanie ocen pojazdów mechanicznych uznawanych za
kolekcjonerskie w rozumieniu przepisów prawa celnego.
9. Zakończenie szkolenia.
Termin szkolenia
3 marca 2018 r. (sobota)
Początek szkolenia
godz.10.00
Miejsce szkolenia
siedziba SRTSiRD Warszawa ul. Kochanowskiego 45.
Kierownik szkolenia
dr inż. Wiesław Momot tel. kom. 608 648 469
Koszt szkolenia
250 zł + 23% VAT = 307,5 zł dla członków Stowarzyszenia
300 zł + 23% VAT = 369 zł dla rzeczoznawców spoza
Stowarzyszenia.
Zgłoszenia można przesyłać na e-mail szkolenia@rzeczoznawcy.com.pl , przez formularz
zgłoszeniowy na stronie Stowarzyszenia lub pocztą na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lutego 2018 r.
Liczba miejsc ograniczona, organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia z
braku kworum.
W zgłoszeniu należy podać : imię nazwisko uczestnika szkolenia adres e-mail, nr telefonu,
datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca, dane potrzebne 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 należy dokonywać do 25 lutego 2018 r. na konto: Stowarzyszenie rzeczoznawców
Samochodowych i Ruchu Drogowego 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego nr 45
Rachunek nr: 61 1050 1054 1000 0022 6349 5588

