STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

EKSPERTMOT

SRTSiRD

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

ZARZĄD GŁÓWNY
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

Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych (CSRS) Zarządu Głównego SRTSiRD

zaprasza na szkolenie na temat:
Budowa oraz bezpieczeństwo eksploatacji samochodów hybrydowych i elektrycznych
w dniu 15 stycznia 2022 r. (sobota)
Prowadzący szkolenie: wykładowcy WAT i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów¸
Program 8 godzinnego szkolenia:

1.

Kategorie, rodzaje i budowa pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

2.

Budowa hybrydowych i elektrycznych układów napędowych pojazdów różnych marek.

3.

Zagrożenia i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

4.

Zasady postępowanie podczas obsługi, diagnostyki i oceny pojazdów elektrycznych i
hybrydowych

Miejsce

Szkolenie zdalne w systemie Microsoft Teams, termin 15.01.2022r. w godz. 9:00 - 15:00

Koszt

300 zł (brutto) dla członków Stowarzyszenia, 400 zł (brutto) dla osób spoza SRTSiRD

Kontakt Bolesław Pankiewicz -SRTSiRD, tel. kom. 607 038 172, wykładowcy WAT: 261 837 859
Dostępny na stronie Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10.01.2022 r. na adres e-mail:
szkolenie@rzeczoznawcy.com.pl lub na adres Zarządu Głównego, ul. Kochanowskiego 45.
Wpłaty należy dokonać do 11.01.2022 r. na konto:
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego nr 45
rachunek nr: 61 1050 1054 1000 0022 6349 5588 z dopiskiem: „Hybrydy”
Uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa, uznawane przez Centrum Certyfikacji
Rzeczoznawców Samochodowych SRTSiRD. Liczba miejsc ograniczona,
*Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Główny SRTSRD ul. Kochanowskiego 45, 01-864 Warszawa. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji szkolenia oraz wystawienia faktury, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rządu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r.,
poz. 1000 z póź. zmianami) na przetwarzanie danych osobowych konkretnej osoby. Masz prawo do dostępu do swoich danych
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, aktualizacji danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełna informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia pod ww. adresem.

