STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
SRTSiRD

EKSPERTMOT
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

ZAWIADOMIENIE
Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych (CSRS) Zarządu Głównego SRTSiRD
działającego w imieniu
Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych
organizuje szkolenie na temat:

OCENA I OPINIOWANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Kiedy
• 11−12 czerwca 2022 roku (sobota i niedziela)
Gdzie
• Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej
• miejscowość Ptaki 11, 05-332 Siennica, tel. 698 686 156
Kto prowadzi
• rzeczoznawcy samochodowi - eksperci z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych
Potwierdzenie ukończenia szkolenia
• organizator wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie honorowane przez CCRS - działające przy Stowarzyszeniu SRTiRD - w przypadku ubieganiu się o Certyfikat Kompetencji Rzeczoznawcy
Samochodowego lub o wpis na Listę Ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych, rekomendowaną przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych KPSRS
Jak się zapisać
• należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy na stronie www.rzeczoznawcy.com.pl w zakładce:
szkolenia, kursy specjalistyczne
• odesłać wypełniony formularz na adres e-mail: szkolenie@rzeczoznawcy.com.pl
Koszt szkolenia:
• członkowie SRTSiRD – 750 zł/os. brutto
• inne osoby – 800 zł/os. brutto
• płatność do 1 czerwca 2022 r.
• nr konta w ING Bank Śląski O/Warszawa: 61 1050 1054 1000 0022 6349 5588
• obejmuje wyżywienie i materiały szkoleniowe; nie uwzględnia kosztów noclegu
Posiłki:
• obiad i kolacja w sobotę oraz śniadanie i obiad w niedzielę
Nocleg:
• możliwość rezerwacji miejsc noclegowych pod nr tel.: (+48) 886 349 555
• płatność za nocleg w dniu przyjazdu
Atrakcje:
• wystawa pojazdów zabytkowych dostępna przez cały czas trwania szkolenia, praktyczne wykonanie ocen
powłok lakierowych z wykorzystaniem termografii aktywnej, praktyczna nauka jazdy samochodem Ford T
oraz transporterem opancerzonym Universal Carrier (Bren-Carrier)
Kontakt:
• dr inż. Wiesław Momot, tel. kom. 608 648 465 (kierownik szkolenia)
• mgr inż. Krzysztof Środa, tel. kom. 606 417 368
*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.

