CENTRUM
SZKOLENIOWE

Poziom 1

NOWA KONCEPCJA!
Trenuj swoje umiejętności zgrzewania oraz zdobądź
wiedzę i doświadczenie w unikalnym Centrum
Szkoleniowym Pool Sauna Academy w Aleksandrowie.
Nasz innowacyjny program szkolenia oferuje dwa
poziomy zdobywania wiedzy ( Poziom 1 i 2 ).

Zdobędziesz wszystkie niezbędne umiejętności oraz wiedzę
aby wyfoliować prostokątny basen ze schodami prostymi.

Poziom 2
Zdobędziesz wszystkie niezbędne umiejętności oraz wiedzę
aby wyfoliwać basen wolnostojący, schody rzymskie oraz
rynny przelewowe. Poziom drugi obejmuje także naukę
instalacji wykładzin Island Dreams.

Kurs technik zgrzewania zbrojonych wykładzin basenowych w Centrum Szkoleniowym
Warunkiem uczestnictwa w Poziomie 2 jest wcześniejsze uczestnictwo i zaliczenie Poziomu 1 (lub podobnego).
w Aleksandrowie
Ukończenie Poziomu 1 zostanie zweryfikowane przy rekrutacji (kopie certyfikatu lub dokumentu).
z certyfikacją producenta

POZIOM 1 – Baseny prostokątne z prostymi schodami
(Czas trwania kursu 2 dn)

(czas trwania kursu 2 dni)

Dzień 1
Przyjazd do godz. 8
8.00 – 10.30

10.30 – 11.15
11.15 – 1.30
13.30 – 14.30
14.30 – 17.30
17.30

Przyjazd uczestników, przywitanie i
zapoznanie z harmonogramem kursu
Wstęp teoretyczny: Prezentacja
produktow Elbe blue Line- zbrojonych
wykładzin basenowych i akcesoriów.
Pokaz podstawowych technik instalacji
wykładzin basenowych.
Prezentacja nowości, szkolenie marketingowe
Ćwiczenia praktyczne: Płaski zgrzew
zgrzew typu T, zgrezwy w narożnikach
Przerwa na lunch
Ćwiczenia praktyczne: zgrzewy w
narożnikach, schody podstawowej budowy
Powrót do hotelu

Dzień 2
8.00 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 15.30
15.30 – 16.30

POZIOM 2 - Baseny o różnych formach ze schodami
rzymskimi i rynną przelewową. Island Dreams.

Ćwiczenia praktyczne: Schody prostej
budowy, elementy basenu (wbudowane)
Przerwa na lunch.
Ćwiczenia praktyczne: Schody prostej
budowy, elementy basenu (wbudowane)
Zakończenie: Podsumowanie kursu.
Czas na pytania, uzupełnienie notatek.
Wręczenie certyfikatu.

Dzień 1
Przyjazd do godz.8

Przyjazd uczestników, przywitanie i
zapoznanie z harmonogramem kursu

8.00 – 11.00

Wstęp teoretyczny: Prezentacja
produktow Elbe blue Line- zbrojonych
wykładzin basenowych i akcesoriów.
Pokaz podstawowych technik instalacji
wykładzin basenowych.

11.00 – 13.30

Ćwiczenia praktyczne::krótkie przypomnienie
płaskich zgrzewów i zgrzewów typu T, przejścia
prostych kątów do zaokrąglonych.
Przerwa na lunch

13.30 – 14.30
14.30 – 17.30
17.30

Ćwiczenia praktyczne: przejścia prostych
kątów do zaokrąglonych.
Powrót do hotelu

Dzień 2
8.00 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 15.30
15.30 – 16.30

Ćwiczenia praktyczne: :Schody okrągłe, rynny
przelewowe, technika instalacji Island Dreams.
Przerwa na lunch
Ćwiczenia praktyczne: Schody okrągłe, rynny
przelewowe, technika instalacji Island Dreams.
Zakończenie: Podsumowanie kursu.
Czas na pytania, uzupełnienie notatek.
Wręczenie certyfikatu.

Informacje ogólne
W obu kursach ( Poziom 1 i 2 ) liczba uczestników jest
ograniczona do 8 osób, aby osiągnąć maksymalny
efekt kształcenia przez zastosowanie małych grup.
Rekrutacja odbywa się poprez złożenie zamówienia
min. 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia
kursu. W zgłoszeniu należy podać dane uczestnika
nr telefonu oraz pełną nazwę firmy oraz adres.
Rekrutacja jest wiążąca. W przypadku rezygnacji z
kursu 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
zwracamy koszty szkolenia, po upływie tego terminu
ponosicie Państwo koszty szkolenia (nie uznajemy
zwrotu). Opłatę za kurs należy uiścić do 30.01.2018.
Czas trwania jednego Poziomu wynosi 2 dni. Zajęcia
rozpoczynają się o 8:00, prosimy o punktualność!
Dojazd na szkolenie oraz zakwaterowanie kursant
organizuje we własnym zakresie.
Zastrzegamy prawo do odwołania kursu jeśli
nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników.
Prosimy o zabranie ze sobą własnego ubrania roboczego,
obuwia ochronnego oraz przyborów do notowania.

Po zakończeniu szkolenia otrzymasz
certyfikat potwierdzający zdobytą
wiedzę i umiejętności.

Lokalizacja
Basen i Sauna Sp. z o. o.,
Gdańska 8,
86-022 Aleksandrowo/ k. Bydgoszczy
Tel. +48 52 340 25 40 / 512 208 512
office@basenisauna.pl

Koszty
POZIOM 1 – 400,00€ / Uczestnik (plus 23% vat)
POZIOM 2 – 460,00€ / Uczestnik (plus 23% vat)

OFERTA SPECJALNA!
:
(Poziom 1 + Poziom 2 przy rekrutacji na oba poziomy)

795,00€ / Uczestnika (plus 23% vat)
Opłata za szkolenie obejmuje:
• Szkolenie produktowe
• Zajęcia praktyczne i teoretyczne
• Jeden poziłek dziennie (lunch)
Koszty szkolenia naliczane są za osobę.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian programu

Rekrutacja / Zapisy
Lokalizacja:

Basen i Sauna Sp. z o. o. Gdańska 8, 88-022 Aleksandrowo, Polska.

Formularz
odesłać na

Email:

office@basenisauna.pl

Informacje o dostępnych terminach szkoleń office@basenisauna.pl
Uczestnik
1.

Kurs

Imię

Nazwisko

Firma

Data szkolenia

Uwagi*

Poziom 1
Poziom 2

2.

Poziom 1
Poziom 2

3.

Poziom 1
Poziom 2

Dane uczestnika
Firma:

E-Mail:

Imię:

NIP

Nazwisko:

Treść kursów i szkoleń są mi znane

Ulica, nr:

(proszę zaznaczyć krzyżykiem)

Kod, miejscowość:
Telefon:

x
Data, podpis, pięczęć firmy

