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EKO-Produkt ADR

zapraszają na

WARSZTATY
ADR 2019 – BIEŻĄCE PROBLEMY
w dniu 11-12 października 2019 r.
Ługi – GOŚCINIEC WĘDKARSKI -SIEJAAdresaci:

DORADCY ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA), oraz

przedsiębiorcy zaangażowani w transport towarów niebezpiecznych, pracownicy administracji i osoby
zainteresowane problematyką ADR.
Cel :

Aktualizacja wiedzy w zakresie nowelizacji przepisów umowy europejskiej ADR 2019 dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz zmian przepisów krajowych;
charakterystyka i interpretacja nowych wymagań przewozowych oraz stosowanie tych wymagań w codziennej
praktyce transportowej wraz z omówieniem bieżących problemów na które napotykają doradcy.

Program:

Dzień pierwszy – 11.X.2019r (piątek) – przyjazd chętnych od godz. 17.00 na wieczór integracyjny (jeśli dopisze
pogoda – także przy ognisku) z noclegiem w pokojach 2-osobowych z łazienkami.
Dzień drugi – 12.X.2019 (sobota) – przyjazd pozostałych uczestników na godz. 10.00
1. 10.00 – 13.00 dr inż. Krzysztof Grzegorczyk – ADR 2019 Aktualizacja i interpretacja najnowszej wiedzy dot.
przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych oraz omówienie problemów na które napotykają doradcy w
bieżącej działalności
2. 13.00 – 14.00 Obiad (wyśmienita, świeża, ciepła wędzona sielawa)
3. 14.00 – 16.00 mecenas Małgorzata Wieleba-Walicka – Zmiany w transportowych przepisach krajowych oraz
odpowiedzialność uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, dyskusja i zakończenie warsztatów.

Prowadzący

dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, mecenas Małgorzata Wieleba-Walicka

Miejsce:

Ługi k.Dobiegniewa woj. Lubuskie https://m.facebook.com/Gosciniecwedkarski/ ;
GOŚCINIEC WĘDKARSKI „SIEJA”

Czas:

11-12.X.2019 r. (piątek-sobota) - od godz. 17.00 w piątek do godz. 16.00 w sobotę

Odpłatność:

Koszt udziału w warsztatach z noclegiem: 490zł/os. (wpłaty przelewem przed terminem
rozpoczęcia warsztatów) W cenie zapewniamy wieczór integracyjny, nocleg ze śniadaniem, obiad, kawa
i napoje

UWAGA! Dla członków ESD ADR (z uregulowanymi składkami) koszt udziału wynosi 390 zł/os.
Dla pozostałych uczestników warsztatów wyłącznie w dniu 12.X.2019 – koszt udziału 390zł
(dla członków ESD ADR z uregulowanymi składkami – 290zł)
Należność prosimy wpłacać przelewem najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów na
konto EKO – Produkt HORT w Santander Bank Polska S.A. Nr rach. 31 1090 1900 0000 0001
3537 9917 (z dopiskiem na przelewie Warsztaty „ADR 2019”)
Zgłoszenia:

UWAGI:

Zgłoszenia należy dokonywać na adres koresp.: EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz ; 66-400 Gorzów
Wlkp., ul. Janockiego 1c lok. 2 (listownie bądź e-mailem: eko.adr@onet.pl ), dostarczając wypełnioną kartę
umowy-zgłoszenia (lub jej skan na adres e-mail), najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia
warsztatów.

Liczba miejsc: 15 - decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
Zapraszamy do uczestnictwa !
Informacje dodatkowe: Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR - Ryszard Antoniak tel. 602 445 356

UMOWA - ZGŁOSZENIE
na

WARSZTATY

ADR 2019 – BIEŻĄCE PROBLEMY
Nazwa i adres firmy - instytucji delegującej lub imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko :.............................................................................................................
Adres (ulica):................................................................................................................................................
Kod: ………………; Miejscowość: ...........................................................; NIP: ......................................
Tel...................................; Fax.................................; Adres e-mail...............................................................

zgłasza do: EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz
(adres koresp.: ul. Janockiego 1c lok. 2 ; 66-400 Gorzów Wlkp.)
(miejsce warsztatów: Ługi k.Dobiegniewa woj. Lubuskie
https://m.facebook.com/Gosciniecwedkarski/ ; GOŚCINIEC WĘDKARSKI „SIEJA”)
e-mail: eko.adr@onet.pl
1.................................................................................................

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

Imię i nazwisko

Funkcja

2. ...............................................................................................

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

Proszę wpisać wyraźnym pismem drukowanym

Opłatę za udział w warsztatach z noclegiem w dn. 11-12.X.2019r. w kwocie 490 zł/os.*
i/lub 390 zł/os. (członek ESD ADR z uregulowanymi składkami)*
lub wyłącznie w dn. 12.X.2019r. w kwocie 390 zł/os.*
i/lub 290 zł/os. (członek ESD ADR z uregulowanymi składkami)*
uiszczam/y/ przelewem na konto:
EKO – Produkt HORT w Santander Bank Polska S.A. Nr rach. 31 1090 1900 0000 0001 3537 9917
(z dopiskiem na przelewie WARSZTATY „ADR 2019”)
Upoważniam/y/ EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub innych ważnych przyczyn organizator zastrzega sobie prawo odwołania
warsztatów lub przeniesienia ich na kolejny termin (o wszelkich zmianach informujemy)
Przyjmujemy do wiadomości, że niezgłoszenie pisemnej rezygnacji z udziału w warsztatach na 3 dni robocze przed terminem ich
rozpoczęcia, spowoduje obciążenie zgłaszającego kosztami uczestnictwa.
Wyrażam/y/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez EKO – Produkt HORT Tadeusz Horoszkiewicz
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mam/y/ prawo wglądu, poprawy i uzupełnienia swoich danych.

……………................................
Data i podpis osoby upoważnionej:
* właściwe zaznaczyć

……………................................
Pieczątka firmowa:

