Warunki uczestnictwa w kursie
1. Organizatorem kursu jest firma INCHOICENT Robert Wyszyński. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie firmy IWM Polska w
Katowicach.
2. Szkolenia odbywają się w grupach max. 8 osobowych.
3. Cena kursu:
-

Operator Programista CNC (80h) – 2800 zł.
Operator Programista CNC (60h) – 2300 zł.
Operator Programista CNC - Frezer – 2000 zł.
Operator Programista CNC - Tokarz – 2000 zł.

W przypadku promocji, opłatami obowiązującymi są ceny promocyjne
zamieszczone na stronie.
4. Płatności prosimy dokonywać przelewem: INCHOICENT Robert Wyszyński
na numer rachunku: 13 1950 0001 2006 0447 4094 0002 Idea Bank.
W tytule przelewu prosimy o podanie rodzaju kursu i terminu.
5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za kurs w terminie do 7 dniu
roboczych przed rozpoczęciem kursu. Możliwe jest indywidualne ustalenie
płatności.
6. W przypadku rezygnacji z kursu przed upływem 7 dni roboczy, opłata jest
zwracana w całości, w innym wypadku, zgłaszający zobowiązany jest do
pokrycia kosztów w pełnej wysokości. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie
innej osoby w formie zastępstwa.

7. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu, lub jego
odwołania. W takim przypadku wszystkie płatności zostają zwracane w pełnej
kwocie.
8. Cena szkolenia obejmuje:
- realizację programu szkoleniowego,
- materiały szkoleniowe,
- obiady w formie cateringu,
- napoje (kawa, herbata).

9. Liczba miejsc na kursach jest ograniczona. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
10. Koszty dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie.
11. Uczestnicy kursu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad BHP
obowiązujących na terenie firmy IWM Polska.
12. Po zakończeniu kursu, zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują:
- certyfikat w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej,
- zaświadczenie o przebyciu zajęć praktycznych w firmie produkcyjnej,
- indywidualną kartę słuchacza zawierającą oceny wystawione przez
prowadzącego,
- zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Wszystkie pytania prosimy kierować:
Robert Wyszyński
INCHOICENT
tel.:519 695 951
e-mail:biuro@inchoicent.pl

