
INSTYTUT  TECHNIKI  MOTORYZACYJNEJ  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Wałbrzychu  oraz
wałbrzyski  ODDZIAŁ  SIMP  zapraszają  na  specjalistyczne  szkolenie dla  biegłych  sądowych  i
rzeczoznawców z zakresu ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej. 

Temat szkolenia:

„Weryfikacja prawidłowości pomiarów prędkości pojazdów dokonanych za pomocą 
radarowych i laserowych mierników”

Szczegółowo zostaną omówione następujące zagadnienia:
Działanie  radaru, lidaru,  fotoradaru,  wideorejestratora.  Zasady  prawidłowego
pomiaru urządzeniami przenośnymi (ręcznymi). Specyfika pomiarów radarem w ruchu.
Urządzenia używane przez polską policję. 
Błędy najczęściej popełniane przy pomiarach i sposoby ich identyfikacji.

Wykładowcą będzie Sławomir A. Janczewski - programista, projektant urządzeń pomiarowych i
autor patentów. Czas szkolenia 8 godzin.

Uczestnicy  otrzymają  certyfikaty  potwierdzające  uczestnictwo  w  szkoleniu  i  unikalne  materiały
szkoleniowe.

Ze  względu  na  sytuację  epidemiczną  szkolenie  zostanie  zorganizowane  w formie  wideokonferencji.
Uczestnicy otrzymają link umożliwiający dołączenie do wideokonferencji. 

Termin szkolenia :  sobota 31 października 2020 r.   rozpoczęcie o godz. 9:00, zakończenie o 18:00.

Zgłaszanie uczestnictwa do dnia 24 października 2020 r. (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat).

Koszt szkolenia wynosi 5001 zł netto (+23% VAT). 

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem  75 612 09 51.

Z poważaniem 

W załączeniu (poniżej) zgłoszenie uczestnictwa.

1 Dla członków Koła Rzeczoznawców SIMP przy Instytucie Techniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. opłata wynosi 450 zł netto.



ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Temat :   
Weryfikacja prawidłowości pomiarów prędkości pojazdów dokonanych za pomocą 
radarowych i laserowych mierników

Miejsce:            Wideokonferencja za pomocą aplikacji Zoom

Firma oraz nazwiska i imiona uczestników*:

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

Adres :.................................................................................................................................................................

 ................................................................................…

……………………………………………………………..

e-mail:.........................................................................

NIP :........................................................................... tel.: ...............................................…….......................

Kwotę należną z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu za 1 osobę / ........ osób

Opłata normalna:      615,00 zł    x  …… osób   =  .......................... zł  

Opłata obniżona:  553,50 zł    x  …… osób   = ........................... zł  1/

             Razem: .............................. zł.   

przelaliśmy /  przelejemy w dniu .................................. na poniższe konto.*

 Prosimy o wystawienie i przesłanie faktury proforma. Dokonamy przelewu w terminie 7 dni.*

Dane organizatora:

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.  
58-300 Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 13

e-mail: szkolenia@biegli.com 
Konto:   Getin Bank nr 13 1560 0013 2551 7830 2000 0003

Uwagi  :   a) zgłoszenie jest ważne z chwilą wpłaty kosztów uczestnictwa w szkoleniu na wyżej podane  konto Organizatora i
                 i odesłanie niniejszego zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres: szkolenia@biegli.com 
             b) liczba uczestników ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

..............................               ................................................      .............................................
      Data                       pieczątka                                        (podpis uczestnika lub przedstawiciela Firmy delegującej)

*  niepotrzebne skreślić 
1/ Opłata w kwocie 450 zł netto przysługuje członkom Koła Rzeczoznawców SIMP przy Instytucie Techniki Motoryzacyjnej Sp.
z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
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