
Regulamin szkoleń technicznych  

1. Organizator  

Organizatorem  technicznych szkoleń produktowych jest Elektronika S.A. - Importer, Autoryzowany Dystrybutor w Polsce produktów  

Mitsubishi Heavy Industries, Hokkaido, Rhoss, Danfoss, Alfa Laval i in.,   81-212 Gdynia,  ul. Hutnicza 3, Tel 58 66 33 300, fax 58 66 30 140,    

NIP 586-001-15-14,  spółka wpisana  do  Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku  XVI  Wydział Gospodarczy  Krajowego 

Rejestru Sądowego pod  KRS 0000040563; Zarząd - Wacław Maniawski;   kapitał akcyjny 2.000.000 PLN,  wpłacony,   

e-mail: marketing@elektronika-sa.com.pl;  konto:  Bank PEKAO SA  II/O Gdynia  Nr  42 1240 3510 1111 0000 4307 8143  

2. Uczestnicy  

Uczestnikiem szkolenia zostać może każdy serwisant/instalator z branży ACR posiadający np. Świadectwo Kwalifikacji/Zieloną Kartę/Certyfikat 

F-gaz lub – też w odniesieniu do szkoleń projektowych – osoba z odpowiednim wykształceniem technicznym, wykonująca dobory urządzeń, 

bądź projektująca instalacje klimatyzacyjne / chłodnicze. Osoby te uczestniczą w szkoleniach w celu uzyskania szczegółowych informacji 

technicznych  o budowie urządzeń MHI / Hokkaido / Rhoss / Danfoss / Alfa Laval oraz o szczególnych warunkach doboru, projektowania, 

montażu  instalacji na bazie tych urządzeń.  

3. Szkolenia  

Szkolenia organizuje się w zakresach i terminach opisanych w „Programie szkoleń technicznych”  podanych na firmowej stronie internetowej  

www.elektronika-sa.com.pl, dostępnych w oddziałach firmy oraz wybranych  publikatorach branżowych. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje 

odpowiedni Certyfikat Autoryzacyjny dla instalatorów /projektantów  w zakresie  urządzeń Mitsubishi Heavy Industries  /  Hokkaido /  Rhoss 

SpA / i inne   - ważny w okresie dwóch lat od miesiąca wystawienia.  

4. Zgłaszanie uczestnictwa  

Zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu dokonać należy w formie pisemnej, na formularzu szkoleniowym „Potwierdzenie uczestnictwa” 

dostępnym w zestawie informacji  „Program szkoleń technicznych”  jak pkt 3 . Wypełniony formularz  przesłać należy poprzez fax/mail, co 

najmniej na 5 dni roboczych,  przed terminem  wybranego  szkolenia. Akceptacja „Potwierdzenia uczestnictwa” w szkoleniu  przesłana zostanie 

zwrotnie poprzez fax/mail na wskazany adres/numer fax uczestnika. W terminie późniejszym niż 5 dni przed planowanym szkoleniem , przed 

wysyłką formularza  - należy  upewnić się telefonicznie, co do możliwości uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.      

Adresy email i numery telefonów znaleźć można na www.elektronika-sa.com.pl 

Np. oddział Warszawa: Fax 22 644 26 13, e- mail: warszawa@elektronika-sa.com.pl  

5. Rezygnacja z uczestnictwa  

Rezygnacji  z uczestnictwa w wybranym szkoleniu  dokonać  należy w formie pisemnej fax/mail.   Brak przesłania pisemnej rezygnacji  w 

terminie do 3 dni roboczych przed dniem szkolenia oraz nie przybycie na potwierdzone szkolenie,  skutkuje wystawieniem faktury VAT za 

szkolenie*.  Do dnia szkolenia istnieje możliwość  wyznaczenia w formie pisemnej  innej osoby  uczestniczącej na miejsce pierwotnie 

zgłoszonego uczestnika.  

6. Warunki uczestnictwa  

  

6.1. Szkolenie, w ramach uzgodnionej opłaty , obejmuje - Materiały edukacyjne w segregatorze  (katalogi techniczne i dokumentacja 

urządzeń),  Lunch, Przerwy kawowe, Praktyczny upominek z logo, Szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz Certyfikat Autoryzacyjny.    

6.2. Miejsce szkolenia: Sale Konferencyjno-Szkoleniowe Elektronika S.A.    

Np. WARSZAWA  ul. Puławska 538; Budynek AQUATHERM,  I piętro.    

Mapa dojazdu znajduje się na stronie:   www.elektronika-sa.com.pl  

6.3. Po szkoleniu wystawiona i wręczona lub przesłana  zostanie faktura VAT (rachunek), z tytułu odbytego szkolenia.  

6.4. Reklamacje w formie pisemnej, dotyczące danego szkolenia odpłatnego, składać można w terminie 30 dni od daty szkolenia.  

  

7. Odwołanie szkolenia  

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu ważnych problemów organizacyjnych. Uczestnicy zostaną powiadomieni o 

odwołaniu poprzez fax/mail/telefon i równocześnie zostaną przedstawione im inne terminy szkoleń do wyboru.  

Uwaga: Dane osobowe Uczestników podane w formularzu Zgłoszenia traktowane są jako informacje poufne i służyć będą wyłącznie do celów 

komunikacji w zakresie szkolenia produktowego. Nazwa i adres firmy uczestnika publikowany będzie w sieci Certyfikowanych Instalatorów 

Mitsubishi Heavy Industries  / Hokkaido / Rhoss / i inne -  za zgodą właściciela firmy.  

 

 
* jeśli szkolenie jest odpłatne 


