
 

 

RES trainer sp. z o.o,  

35-103 Rzeszów, ul.  Hanasiewicza 4, NIP: 813-367-73-78  

tel. 693 567 366, 530 028 423, e-mail:biuro.restrainer@op.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENOWY NA SZKOLENIE – OSOBA FIZYCZNA  

 

 Rodzaj szkolenia:…………………………………………………..… 

 Termin szkolenia:……………………………………..………….….. 

 Miejsce szkolenia:…………………………………………...……….. 

 Cena szkolenia ………………..PLN  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Numer i seria dowodu osobistego   

Miejsce urodzenia   

Ulica i numer domu/lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

Telefon kontaktowy  

Adres mailowy  

Jestem zainteresowany przystąpieniem do egzaminu przed 
UDT w celu uzyskania certyfikatu Instalatora OZE 

□ TAK 
□ NIE 

 
1. Oświadczam, że posiadam (w celu przystąpienia do egzaminu przed UDT należy zaznaczyć minimum 1 z 4 podpunktów): 

□ dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.września1991 r. o systemie oświaty Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji 
urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub 

□ udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, 
energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub 

□ świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień 
zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie Ustawy o zmianie ustawy Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2013 r. poz.984 art. 20v pkt 2, lub 

□ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i 
praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie 
technicznym odnawialnego źródła energii. 
 

2. Upoważniam firmę RES trainer sp. z o.o. do wystawienia  faktury VAT bez podpisu obiorcy: 

Dane do faktury: Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………… 

                      Adres…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty za szkolenie i  przesłana pocztą na adres odbiorcy. 
 
3. Cena szkolenia………..………PLN obejmuje: dwudniowe szkolenie, materiały szkoleniowe, catering podczas szkoleń, zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia w jednostce akredytowanej uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed UDT. 
 
4. Rezerwacja miejsca na szkolenie odbywa się przez wpłatę kwoty z pkt. 3 w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia 
na rachunek RES trainer sp. z o.o. o numerze: 68 1020 4405 0000 2402 0497 8732.  
 
5. Formularz zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do przyjęcia oferty przez uczestnika. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu powyżej 
7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uprawnia do zwrotu połowy wpłaconej kwoty. Odwołanie uczestnictwa w terminie 7 dni lub krótszym nie 
stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty. 
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo – w wyjątkowych przypadkach - do zmiany terminu szkolenia. 
 
7. Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. 
 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 
poz.833). 
 
 
…………………………………                                 … ……………………………                                                 ……………….………………… 
Miejscowość, data                                                          Pieczęć firmowa                                                              Czytelny podpis uczestnika 
                                                     (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gosp.)                                     szkoleń 


