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Firma SMAY zaprasza 

na 

jednodniowe seminarium szkoleniowe z cyklu 
AKADEMIA WENTYLACJI PO ŻAROWEJ , 

które odbędzie się 25 września w Dworku Tryumf  

ul. Klepacka 1, 16-001 Ksi ężyno k. Białegostoku  

 

 

Akademia Wentylacji Po żarowej SMAY to cykl jednodniowych, bezpłatnych semin ariów szkoleniowych 

prezentuj ących kompendium wiedzy z zakresu wentylacji po żarowej:  

•    ustawodawstwo; 

•    odpowiedzialność projektowa; 

•    funkcjonalność; 

•    niezawodność; 

•    odbiory bez przymrużenia oka. 

 

Akademie Wentylacji Po żarowej kierowane s ą dla: Projektantów, Architektów, Generalnych Wykonaw ców, 

Inwestorów, Rzeczoznawców p.po ż.  

 

Organizator zapewnia:  

•    wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi niezależnych, uznanych w branży wykładowców ze świata nauki  

     i instytucji; 

•    otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w Akademii Wentylacji Pożarowej; 

•    komplet materiałów szkoleniowych; 

•    obiad dla uczestników szkolenia;  

 

 

 

    UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE –ZAPISZ SI Ę JUŻ DZISIAJ! 
 

  •    Wypełnij kartę zgłoszenia znajdującą się na odwrocie 

  •    Zeskakuj i wyślij na adres: akademia@smay.pl (najpóźniej do 19 września) 

  •    Pośpiesz się – liczba miejsc ograniczona! 
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KARTA ZGŁOSZENIA (wstępna) 
AKADEMIA WENTYLACJI PO ŻAROWEJ SMAY 

25 września w Dworku Tryumf  
ul. Klepacka 1, 16-001 Księżyno k. Białegostoku 

 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJ ĄCEJ: 
 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………….................... 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………... 

E-mail:………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa firmy :………………………………………………………………………………… 

Ulica i nr:……………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy:…………………………………………………………………………………. 

Miejscowość:…………………………………………………………………………………... 

NIP:……………………………………………………………………………………………... 

 

Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w Akademii Wentylacji Pożarowej SMAY, która odbędzie się 
25 września w Dworku Tryumf  ul. Klepacka 1, 16-001 Księżyno k. Białegostoku 
 
Prosimy o przesłanie skanu karty zgłoszenia na adres: akademia@smay.pl najpóźniej do 19 września 
2014 r. 
Warunkiem udziału jest przesłanie skanu karty zgłoszenia na adres: akademia@smay.pl najpóźniej do 
19 września 2014 r. 
 
W przypadku nieobecności na Akademii Wentylacji Pożarowej SMAY, a po wcześniejszym dokonaniu 
zgłoszenia uczestnictwa (nie dotyczy zgłoszenia wstępnego), wyrażam zgodę na obciążenie mnie 
kosztami uczestnictwa w wysokości 200 zł, wynikającymi z tytułu strat poniesionych przez 
organizatora. 
Wypełniając i wysyłając kartę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora  zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych. 
 
 
………………………….                                                                                           ……………………….. 
     Pieczątka firmy                                                                                                           Data i podpis 
 
 
   


