AKTUALNIE ZAPRASZAMY NA NASTĘPUJĄCE
SZKOLENIA GRUPOWE:
Wózki jezdniowe podnośnikowe kat. II WJO
wraz z bezpieczną wymianą butli
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT
oraz wydaniem uprawnień operatora

miejsce realizacji:

termin rozpoczęcia
najbliższej grupy:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71
czwartek 07.03.2019 r. na godzinę 15:00 do 18:00
grupa popołudniowa,
egzamin przed komisją UDT niezwłocznie po zakończeniu
kursu
czwartek 04.04.2019 r. na godzinę 15:00 do 18:00
grupa popołudniowa,
egzamin przed komisją UDT niezwłocznie po zakończeniu
kursu

cena szkolenia w tym terminie: 480,00 złotych
obejmuje już koszt egzaminu UDT (160,18 zł)
Uzyskujesz również uprawnienia na kategorię IIIWJO
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy własny sprzęt, godziny praktyki ustalasz sam
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych
_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

Wózki jezdniowe w tym specjalizowane kat. I WJO
(ładowarka teleskopowa)
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT
oraz wydaniem uprawnień operatora
miejsce realizacji:

termin rozpoczęcia
najbliższej grupy:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71
czwartek 07.03.2019 r. na godzinę 15:00 do 18:00
grupa popołudniowa,
egzamin przed komisją UDT niezwłocznie po zakończeniu
kursu
czwartek 04.04.2019 r. na godzinę 15:00 do 18:00
grupa popołudniowa,
egzamin przed komisją UDT niezwłocznie po zakończeniu
kursu

cena szkolenia w tym terminie: 810,00 złotych
obejmuje już koszt egzaminu UDT (160,18 zł)
Uzyskujesz również uprawnienia na kategorię IIIWJO
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy własny sprzęt, godziny praktyki ustalasz sam
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych

_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

KOPARKOŁADOWARKI wszystkie typy klasa III
KOPARKI klasa III
ŁADOWARKI klasa III
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS
oraz wydaniem książeczki operatora maszyn
miejsce rozpoczęcia:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71

termin rozpoczęcia:

sobota 09.03.2019 r. godzina 8:00
grupa weekendowa (zajęcia tylko sobota i niedziela)
egzamin przed komisją IMBiGS niezłocznie po zakończeniu
kursu

cena szkolenia w tym terminie to 1.800,00 złotych już z egzaminem IMBiGS
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy stosowny sprzęt
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych

_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

KOPARKI jednonaczyniowa klasa III + I
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS
oraz wydaniem książeczki operatora maszyn
miejsce rozpoczęcia:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71

termin rozpoczęcia:

sobota 09.03.2019 r. godzina 8:00
grupa weekendowa (zajęcia tylko sobota i niedziela)
egzamin przed komisją IMBiGS niezłocznie po zakończeniu
kursu

cena szkolenia w tym terminie to 2.200,00 złotych już z egzaminem IMBiGS
cena szkolenia – jeśli robiłeś u nas klasę III – to 1.200 złotych już z egzaminem IMBiGS
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy stosowny sprzęt
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych

_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

ŁADOWARKA jednonaczyniowa klasa III + I
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS
oraz wydaniem książeczki operatora maszyn
miejsce rozpoczęcia:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71

termin rozpoczęcia:

sobota 09.03.2019 r. godzina 8:00
grupa weekendowa (zajęcia tylko sobota i niedziela)
egzamin przed komisją IMBiGS niezłocznie po zakończeniu
kursu

cena szkolenia w tym terminie to 2.200,00 złotych już z egzaminem IMBiGS
cena szkolenia – jeśli robiłeś u nas klasę III – to 1.200 złotych już z egzaminem IMBiGS
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy stosowny sprzęt
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych

_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

MONTER RUSZTOWAŃ
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS
oraz wydaniem książeczki operatora maszyn

miejsce rozpoczęcia:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71

termin rozpoczęcia:

niedziela 03.03.2019 r. godzina 8:00
grupa weekendowa (zajęcia tylko sobota i niedziela)
egzamin przed komisją IMBiGS niezwłocznie po zakończeniu
kursu

cena szkolenia w tym terminie to 1.100,00 złotych już z egzaminem IMBiGS
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy własny sprzęt
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych

_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

Operator żurawia kat IIŻ
podestów kat IP a w tym:
samojezdne i/lub przewoźne i/lub wolnobieżne
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT
oraz wydaniem uprawnień operatora

miejsce realizacji:

termin rozpoczęcia
najbliższej grupy:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71
koniec lutego / początek marca 2019 r.
grupa popołudniowa
egzamin przed komisją UDT niezwłocznie po zakończeniu
kursu

cena jednej specjalizacji w tym terminie: 620,00 złotych
obejmuje już koszt egzaminu UDT (160,18 zł)
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy profesjonalny sprzęt
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych

_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

Operator podestów kat IP a w tym:
samojezdne i/lub przewoźne i/lub wolnobieżne
szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT
oraz wydaniem uprawnień operatora

miejsce realizacji:

termin rozpoczęcia
najbliższej grupy:

Grudziądz ul. Łyskowskiego 71
połowa marca 2019 r.
grupa popołudniowa
egzamin przed komisją UDT niezwłocznie po zakończeniu
kursu

cena jednej specjalizacji w tym terminie: 620,00 złotych
obejmuje już koszt egzaminu UDT (160,18 zł)
NASZE ATUTY:
- pierwszego dnia zajęć otrzymasz materiały do nauki + zestaw pytań i odpowiedzi
egzamimnacyjnych
- do zajęć posiadamy profesjonalny sprzęt
- zatrudniamy profesjonalną kadrę oraz cieszymy się wysoką zdawalnością przy
egzaminach państwowych

_________________________________________
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
TELEFONICZNIE pod numerami:
E-MAILOWO wysyłając zgłoszenie na adres:
OSOBIŚCIE W NASZYM OŚRODKU przy ulicy

605-217-305, 509-827-590, (56) 642-70-37
edukator.kursy@wp.pl
Łyskowskiego 71 w Grudziądz

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

