szkolenie
Polska Izba Fleksografów
Szanowni Państwo,
zapraszamy na specjalistyczne szkolenie::

Technologia druku UV i zagadnienia związane z migracją w opakowaniach
29 kwietnia 2016
Program szkolenia (wykłady teoretyczne)* :
1.** Podstawy druku UV
2.
3.
4.
5.

Cechy druku UV y Utrwalanie farb promieniowaniem UV y Lampy i promienniki y Budowa, wydajność
lamp UV y Widmo i żywotność lamp UV y Rodzaje i właściwości promienników UV y Diody LED
Farby UV
Skład farb, rodzaje, wymagania y Porównanie różnych systemów farb y Mechanizmy sieciowania y
Inertyzacja w druku UV (UV beztlenowe)
Druk EB
Praktyka w drukarni UV
Konserwacja promienników y Różne metody badania sprawności promienników UV y Metodyka
badania nadruków farbami UV y Postępowanie z farbami y BHP w drukarni UV
Zagadnienia migracji w opakowaniach
Definicje migracji y Wymagania dla opakowań y Podstawowe regulacje y Pomiary migracji y Farby
niskomigracyjne i bezmigracyjne

*PIF zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie szkolenia
**) godzina lekcyjna. Czas: 9.30 –w tym lunch (45 minut) 14.15

Opłaty ( n e t t o ) * :
Opłaty za szkolenie * * ( n e t t o * zł/os.) :
Opis
1. Członek Polskiej Izby Fleksografów ( PIF)
2. Drukarnia, studio graficzne, agencja reklamowa
3. Pozostałe firmy w tym przygotowalnie

zgłoszenie i wpłata

zgłoszenie i wpłata

do 22.4.2016

od 23.4.2016

test***

450,-zł/os.
550,-zł/os.
800,-zł/os.

500,-zł/os.
600,-zł/os.
850,-zł/os.

+ 20,00

+ 40,00
+ 40,00

*) do powyższych kwot należy dodać 23%VAT

Urzędy Pracy udzielają dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
**) obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu; kawę, herbatę, lunch oraz materiał szkoleniowy: kolorowe wydruki
50 slajdów = 25 A4/2 slajdy na stronie A4 wybrane przez PIF (wykłady zawierają więcej slajdów).

***) opcja‐test dla uczestników w zakresie tematyki szkolenia zawierający ok.20‐30 pytań (czas do 30 minut).
Pozytywny wynik testu (min.55%) uprawnia do otrzymania zaświadczenia.

)

Zgłoszenia prosimy kierować @ na: biuro@flekso.pl lub faksem: (22) 644-76-30 do

)

22.4.2016 r.

(

ZPF wysyła potwierdzenie o wpisaniu zgłoszonego przedstawiciela/li firmy na listę uczestników szkolenia po otrzymaniu wpłaty.

) Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona

Serdecznie zapraszamy

Lokalizacja szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem” (sala im.Ireny Strzeleckiej),

02-548 Warszawa, ul.Grażyny 13/15; szczegóły, w tym mapa lokalizacyjna: http://www.csk-spolem.pl/kontakt

Polska Izba Fleksografów ul. Grażyny 15 lok.315, 02-548 Warszawa z tel./faks: 22 644-76-30 z biuro@flekso.pl z www.flekso.pl

UV i migracja w opakowaniach 29

kwietnia 2016

Karta zgłoszenia udziału
Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Rejestracja i warunki udziału w szkoleniu :
1. Przesłanie mejlem wypełnionej Karty zgłoszenia udziału
2. Wyliczenie opłaty udziałowej następuje na podstawie miejsca zatrudnienia zgłaszanego pracownika a nie w imieniu i wg stawki obowiązującej firmę
zgłaszającą.
3. Dokonanie wpłaty przed datą szkolenia. Osoby zgłaszające się na szkolenie bez przedpłaty nie będą wpisane na liście uczestników i nie będą
miały prawa udziału w szkoleniu.

4. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje PIF oraz kolejność zgłoszeń.
5. Karty zgłoszenia udziału bez wpisanej (poniżej) wyliczonej kwoty należności (wraz z doliczonym vatem) oraz dokonanej wpłaty nie będą brane
pod uwagę.
6. Koszt udziału w szkoleniu nie obejmuje usług dodatkowych jak np.noclegu/ów oraz dojazdu do miejsca szkolenia, które pokrywa uczestnik.
7. W przypadku rezygnacji i nie powiadomienia pisemnego PIF w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed szkoleniem wpłacona kwota nie
podlega zwrotowi.
8. PIF zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania szkolenia, wtedy dokonane wpłaty zostaną zwrócone w 100 %.

Należność w wysokości (wraz z podatkiem VAT): ................................................................... zł wpłaciliśmy na konto Polskiej Izby
BNP Paribas Bank Polska S.A. O/W-wa nr PL 33 1600 1127 1847 8364 6000 0001

Fleksografów:

Lokalizacja szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem” (sala im.Ireny Strzeleckiej) ,
02-548 Warszawa, ul.Grażyny 15; szczegóły, w tym mapa lokalizacyjna: http://www.csk-spolem.pl/kontakt
Firma:
Ulica:

Kod:

NIP:

Miasto:

e.mail:
Tel.kontaktowy :

Imię i nazwisko
osoby kontaktowej
studio graficzne*

agencja reklamowa*

przygotowalnia*

drukarnia*

dostawca*

inne * :

*) pr. właściwe zaznaczyć lub wpisać
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Izbę Fleksografów (PIF) z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszenia na potrzeby realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późniejszymi zmianami).

PIF zapewnia Zgłaszającemu prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Udzielam / nie udzielam (pr. niepotrzebne skreślić) zgody na przesyłanie korespondencji marketingowo-handlowej oraz promocyjnej związanej z
działalnością Polskiej Izby Fleksografów (PIF).

pieczęć

……………………....................................

podpis osoby upoważnionej

data ....................

Polska Izba Fleksografów ul. Grażyny 15 lok.315, 02-548 Warszawa z tel./faks: 22 644-76-30 z biuro@flekso.pl z www.flekso.pl

