Szanowni Państwo,
SANNORT Sp. z o.o. zaprasza Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji szkolenia doskonalącego

Tematyka szkolenia
▪ Problemy ochrony przeciwwybuchowej w instalacjach przemysłowych.
▪ Dokumenty dotyczące ryzyka wybuchu, wymagane obowiązującymi przepisami. Różnice między ATEX-ami.
▪ Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 8 lipca 2010 r. na
podstawie przykładów z praktyki.
▪ Klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem, nowe przepisy.
▪ Charakterystyki wybuchowości substancji jako parametry niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka.
▪ Ocena ryzyka. Wymagania dla urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
▪ Urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem, odkurzanie łatwopalnych pyłów.
▪ Ochrona młynów przed ryzykiem pożaru i wybuchu. Problematyka wybuchów w energetyce.
▪ Ochrona pożarowa w obszarach zagrożonych wybuchem.
▪ Doświadczenia w energetyce z użytkowania urządzeń oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych w strefach zagrożonych wybuchem.
▪ Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem i co dalej?
▪ Dyskusja i pytania uczestników szkolenia, indywidualne konsultacje z ekspertami firmy IHAS.
Nasi wykładowcy i eksperci:
prof. dr hab. Kazimierz Lebecki / dr inż. Tadeáš Podstawka / inż. Marek Rodenko
Bc. Łukasz Zawadzki / mgr inż. Piotr Pietrusiński
Termin i miejsce szkolenia:
19–21 listopad 2014 r.
Hotel Mały Rzym
w Sandomierzu
ul. Okrzei 9, 27-600 Sandomierz
www.malyrzym.pl
Cena usługi
1 050 zł/osoba*
* usługi szkoleniowe organizowane przez naszą firmę zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

W cenie szkolenia gwarantujemy:
udział w szkoleniu prowadzonym przez wysokiej klasy specjalistów • indywidualne konsultacje z ekspertami • materiały
pomocnicze, w tym książkę „Ocena ryzyka w miejscach pracy zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych”
Wydawnictwa SANNORT • zaświadczenie o odbyciu szkolenia • pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady)
• noclegi w pokojach dwuosobowych • możliwość korzystania z atrakcji danego ośrodka • parking.
Dodatkowe informacje
Zakwaterowanie od 19.11.2014 r. (od godz. 14:00)
do 21.11.2014 r. (do godz. 12:00)
Zajęcia dydakt. od 19.11.2014 r. (od godz. 17:00)
do 21.11.2014 r. (do godz. 14:00)
Osobom zgłoszonym bądź zainteresowanym zostanie przekazany szczegółowy harmonogram
pobytu i szkolenia na dwa tygodnie przed planowaną realizacją usługi dydaktycznej
Kontakt i zgłoszenia
W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie druku zlecenia. Zgłoszenia przyjmujemy do dwóch tygodni przed
planowanym terminem szkolenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
15 833-26-64, 15 832-70-68
Izabela Czech
wew. 28
izabela.czech@sannort.pl

Ewa Kondrat
wew. 29
ewa.kondrat@sannort.pl

Iwona Marzec
wew. 30
iwona.marzec@sannort.pl

Ponadto jesteśmy w stanie zorganizować wiele innych szkoleń nieobjętych treścią niniejszej oferty

