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Serdecznie zapraszamy na Seminarium 'Skuteczna sygnalizacja zagrożeń gazowych w obiektach użyteczności
publicznej (HVAC)' organizowane przez firmę Atest Gaz. Seminarium przeznaczone jest dla projektantów
z branży ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacji a także innych osób odpowiedzialnych za dobór i projekt
Systemów Detekcji Gazów w obiektach użyteczności publicznej.
*

Zapraszamy Państwa bezpłatnie* w terminie 13 maja 2019 do Sztygarki w Chorzowie!

Podczas spotkania poruszymy zagadnienia związane z:
podstawami detekcji gazów (jednostki, definicje, właściwości gazów),
sensorami gazów,
doborem niezawodnego systemu bezpieczeństwa gazowego.
Dodatkowo:
uzyskasz wiedzę o aktualnej ofercie firmy Atest Gaz,
przedstawimy definicję Systemów Bezpieczeństwa Gazowego na przykładzie systemów Teta Gas
oraz Alpa Gas XT,
uzyskasz odpowiedź na wszystkie swoje pytania dotyczące detekcji gazów.

Wstępny harmonogram
Godzina
9:00 – 9:15

Rejestracja uczestników

9:15 – 9:30

Rozpoczęcie Seminarium

9:30 – 12:00

Moduł I

12:00 – 12:45

Lunch

12:45 – 14:30

Moduł II

14:30

Zakończenie Seminarium

* W przypadku zgłoszenia udziału i nie stawienia się na seminarium firma Atest-Gaz A. Pachole zastrzega sobie prawo
do wystawienia faktury VAT na kwotę 150 zł/netto z tytułu poniesionych kosztów organizacyjnych.
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Formularz Zgłoszeniowy
TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ – 06.05.2019

Nazwa i adres firmy:
(pieczęć)

Nazwisko i Imię

Nr Telefonu / E-mail

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z danymi firmy prosimy przesłać do dnia 06.05.2019 faksem na nr 32
234 92 70 bądź skanem na adres: szkolenia@atestgaz.pl.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na jeden z adresów e-mail podanych
w niniejszym zgłoszeniu.
W przypadku zgłoszenia udziału i nie stawienia się na seminarium firma Atest-Gaz A. Pachole zastrzega
sobie prawo do wystawienia faktury VAT na kwotę 150 zł/netto z tytułu poniesionych kosztów
organizacyjnych.
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Uwagi:
Uczestnictwo w Seminarium 'Skuteczna sygnalizacja zagrożeń gazowych w obiektach
użyteczności publicznej (HVAC)' jest bezpłatne.
W przypadku zgłoszenia udziału i nie stawienia się na seminarium firma Atest-Gaz A. Pachole
zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT na kwotę 150 zł/netto z tytułu poniesionych
kosztów organizacyjnych.
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z uwagi na ograniczoną
liczbę miejsc.
Program seminarium zostanie przesłany w osobnych konspektach.
Ze względu na komercyjny / rynkowy charakter wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo
odmówienia uczestnictwa danemu podmiotowi w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt w programie ze względów
organizacyjnych.

............................................................

Data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa
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