SZKOLENIE
Ochrona zdrowia przed krzemionką krystaliczną
wg obowiązujących przepisów Unii Europejskiej
Termin:

11-12 grudnia 2007 r.

Miejsce:

Zegrze k. Warszawy, Hotel „500” nad Zalewem Zegrzyńskim

Organizator: TPH Sp. z o.o. Niepubliczna Placówka Oświatowa EDUCO

____________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA
1.

Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................................
Adres zamieszkania...................................................................................................
nr PESEL .............................................. nr dow. osob. .............................................
Kontakt (tel. kom., e-mail) .........................................................................................

2.

Imię i nazwisko uczestnika .........................................................................................
Adres zamieszkania ...................................................................................................
nr PESEL .............................................. nr dow. osob. ..............................................
Kontakt (tel. kom., e-mail) ...........................................................................................

Dane do faktury VAT (wystawia organizator TPH Sp. z o.o.):
Nazwa Firmy delegującej ...........................................................................................
Adres ..........................................................................................................................
kod

miejscowość

ulica

NIP (firmy) ..................................................................................................................
Telefon / fax ................................... e-mail ................................................................
Jestem / nie jestem* zainteresowany/a skorzystaniem z dojazdu autokarem **
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych dla celów związanych z działalnością
edukacyjną organizatorów szkolenia.

................................................
miejscowość, data

.............................................................................
pieczęć i podpis osoby delegującej

SZKOLENIE
Ochrona zdrowia przed krzemionką krystaliczną
wg obowiązujących przepisów Unii Europejskiej
Termin:

11-12 grudnia 2007 r.

Miejsce:

Zegrze k. Warszawy, Hotel „500” nad Zalewem Zegrzyńskim

Organizator: TPH Sp. z o.o., Niepubliczna Placówka Oświatowa EDUCO
___________________________________________________________________________
Koszt udziału 2 osób w konferencji – 2800 zł (+22% VAT) ***
Organizatorzy Konferencji przewidują możliwość delegowania do udziału w szkoleniu większej liczby
osób. Koszt udziału w konferencji trzeciej osoby wynosi 950 zł, a za każdą następną osobę – 600 zł.
Opłatę za uczestnictwo prosimy wpłacić – przed rozpoczęciem szkolenia – przelewem
bankowym na rachunek organizatora, z dopiskiem: „Szkolenie – krzemionka krystaliczna”.
Nr konta: Bank BPH nr konta: 22 1060 0076 0000 4010 2000 3514
TPH Sp. z o.o., 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 32 lok. 3
UWAGA!
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2007
pod adresem: Niepubliczna Placówka Oświatowa EDUCO, ul. Marszałkowska 140,
00-950 Warszawa
♦ faksem na nr (0 22) 827 67 15
♦ pocztą elektroniczną na adres e-mail: educo@edytor.com.pl
♦ telefonicznie na nr (0 22) 826 68 07 (z późniejszym pisemnym potwierdzeniem
zgłoszenia)
♦ Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa tylko w formie pisemnej (fax, e-mail)
najpóźniej do dnia 06.12.2007. Rezygnacja po tym terminie oznacza konieczność
opłacenia pełnych kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

___________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić
** Odjazd autokaru spod Sali Kongresowej PKiN w Warszawie (od. ul. Emilii Plater)
w dniu 11.12.2007 r. (wtorek) – o godz. 9.45
Odjazd autokaru z Zegrza do Warszawy w dniu 12.12.2007 r. (œroda) – ok. godz. 15.00
*** Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty szkolenia 2 osób, zakwaterowania, wyżywienia
oraz transportu.
W przypadku uczestnictwa 1osoby, koszt udziału w szkoleniu wynosi 1400 zł + 22% VAT.

Ochrona zdrowia przed krzemionką krystaliczną według
obowiązujących przepisów Unii Europejskiej
Program szkolenia

Dzie I (wtorek, 11 grudnia 2007 r.)
11:00 – 12:00

Podstawy prawne

12:00 – 13:30

Krzemionka krystaliczna
− występowanie w przemyśle
− stanowiska pracy w przemyśle szklarskim, na których występuje
narażenie na jej wdychanie

13:30 – 14:30

Obiad

14:30 – 16:30

Skutki zdrowotne – dr Beata Jagielska specjalista onkolog
− mechanizm wdychania i narażenie dróg oddechowych
− powstawanie pylicy krzemowej
− krótko- i długoterminowe skutki pylicy dla zdrowia pracowników

16:00 – 17:00

Przerwa kawowa

17:00 – 18:00

Zarządzanie ryzykiem
− praktyczne określanie oraz zmniejszanie stopnia narażenia
− monitoring i szkolenie

19:00

Koleżeńska kolacja

Dzieñ II (œroda, 12 grudnia 2007 r.)
07:00 – 09:00

Śniadanie

09:00 – 11:00

Przewodnik dobrych praktyk
− stanowiskowe analizy narażenia
− stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa pracy

11:00 – 12:00

Konsultacje, przygotowanie do egzaminu

12:00 – 13:00

Egzamin pisemny

13:00 – 1400

Obiad

14:00 – 15:00

Zamknięcie szkolenia – wręczenie certyfikatów i podsumowanie

