
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Obecnie napędy prądu przemiennego znajdują się  

w niemal wszystkich zakładach produkcyjnych. Zapewnienie wysokiej 

jakości oraz wydajności produkcji wymaga dostarczania coraz bardziej 

zaawansowanych technologicznie produktów. Nowoczesne napędy powinny 

charakteryzować się niezawodnością oraz energooszczędnością.  

Apator Control od kilkunastu lat realizuje zaawansowane projekty  

z dziedziny automatyki przemysłowej. Wiedza oraz zdobyte doświadczenie 

pozwalają nam oprócz sprzedaży systemów napędowych oferować naszym 

partnerom szeroko rozumiane wsparcie techniczne na wielu płaszczyznach. 

Od początkowego doradztwa przy procesie zakupu aż do momentu 

uruchomienia aplikacji napędowych i ich optymalizacji. 

Wiedząc za jak ważne procesy odpowiadają oferowane przez nas 

produkty, proponujemy Państwu możliwość poszerzania wiedzy  

o napędach Control Techniques, Emerson Industrial Automation  

i Leroy Somer oraz aplikacjach przemysłowych w naszym Centrum 

szkoleniowym w Toruniu.  

 

Zapraszam do udziału w szkoleniach 

 

                                               Krzysztof Wnuk-Lipiński 

Apator Control     
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Tematyka szkoleń z zakresu obsługi napędów Control Techniques, Emerson Industrial 

Automation i Leroy Somer 

1. Przemienniki częstotliwości Unidrive M100-M400 ........................................................ 4 

2. Przemienniki częstotliwości Unidrive M600-M702 ........................................................ 5 

3. Migracja przemienników częstotliwości Commander SK/Unidrive SP do Unidrive M ... 6 

4. Przemienniki częstotliwości Unidrive M dla utrzymania ruchu ...................................... 7 

5. Przemienniki częstotliwości Commander SK/Unidrive SP dla utrzymania ruchu .......... 8 

6. Napędy prądu stałego Mentor MP ................................................................................ 9 

7. Programowanie modułów aplikacyjnych w SyPTPro .................................................. 10 

8. Szkolenia dedykowane ............................................................................................... 11 

 Informacje dodatkowe 

9. Centrum szkoleniowe Apator Control .......................................................................... 12 
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11. Formularz zgłoszeniowy .............................................................................................. 15 

Harmonogram szkoleń 

Nazwa 
Ilość 
dni 

Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

1. Przemienniki 
częstotliwości Unidrive 
M100-M400 

2     4-5             7-8   

2. Przemienniki 
częstotliwości Unidrive 
M600-M702 

3   21-23             10-12     

3. Migracja 
przemienników 
częstotliwości 
Commander SK/Unidrive 
SP do Unidrive M 

3 21-23     9-11     22-24     28-30   

4. Przemienniki 
częstotliwości Unidrive M 
dla utrzymania ruchu 

2         21-22           5-6 

5. Przemienniki 
częstotliwości 
Commander SK/Unidrive 
SP dla utrzymania ruchu 

2   7-8     6-7     5-6     12-13 

6. Napędy prądu stałego 
Mentor MP 

2   14-15     27-28     12-13       

7. Programowanie 
modułów aplikacyjnych  
w SyPTPro 

1       12               
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Nazwa szkolenia: Przemienniki częstotliwości Unidrive M100-M400 
Napędy firmy Control Techniques, Emerson Industrial Automation, Leroy Somer 

Poziom: średnio zaawansowany 

 
Przewidywane umiejętności zdobyte podczas szkolenia: 

 Instalacja i okablowanie przemienników częstotliwości serii Unidrive M100-M400 
 Dostosowanie ustawień napędu do silnika i aplikacji 
 Interpretacja błędów 
 Zapisywanie i przywracanie ustawień przemiennika 

 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy utrzymania ruchu 
 Projektanci systemów napędowych 
 Serwisanci 

 
Program szkolenia: 

 Prezentacja napędów Unidrive M100-M400 (budowa, dane techniczne, parametry) 
 Instalacja mechaniczna i elektryczna 
 Programowanie przemiennika (keypad, Unidrive M Connect software) 
 Uruchomienie przemiennika, regulacja parametrów, strojenie 
 Diagnostyka błędów 
 Dobór i zastosowanie elementów opcjonalnych 

 
Zastosowane produkty: 

 Przemienniki częstotliwości Unidrive M200, M300, M400 
 
Informacje: 
Cena:   1 300 zł osoba + VAT (nie obejmuje noclegu) 
Czas trwania:     2 dni (40% teoria, 60% praktyka) 
Grupa:  4-6 osób 
Przygotowanie:  Podstawy techniki napędowej AC 
Lokalizacja:   Centrum szkoleniowe Apator Control w Toruniu 
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Nazwa szkolenia: Przemienniki częstotliwości Unidrive M600-M702 

Napędy firmy Control Techniques, Emerson Industrial Automation, Leroy Somer 
Poziom: średnio zaawansowany 
 
Przewidywane umiejętności zdobyte podczas szkolenia: 

 Instalacja i okablowanie przemienników serii Unidrive M600-M702 
 Dostosowanie ustawień napędu do silnika i aplikacji 
 Interpretacja błędów  
 Zapisywanie i przywracanie ustawień domyślnych przemiennika 
 Użycie i zastosowanie wewnętrznych funkcji bazując na diagramach i parametrach 

 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy utrzymania ruchu 
 Projektanci systemów napędowych 
 Serwisanci 

 
Program szkolenia: 

 Prezentacja napędów Unidrive M600-M702 (budowa, dane techniczne, parametry) 
 Instalacja mechaniczna i elektryczna 
 Programowanie przemiennika (keypad, Unidrive M Connect software) 
 Uruchomienie przemiennika, regulacja parametrów, strojenie 
 Diagnostyka błędów 
 Dobór i zastosowanie elementów opcjonalnych 

 
Zastosowane produkty: 

 Przemienniki częstotliwości Unidrive M600, M700, M701, M702 
 
Informacje: 
Cena:   1 950 zł osoba + VAT (nie obejmuje noclegu) 
Czas trwania:     3 dni (40% teoria, 60% praktyka) 
Grupa:  4-6 osób 
Przygotowanie:  Podstawy techniki napędowej AC 
Lokalizacja:   Centrum szkoleniowe Apator Control w Toruniu 
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Nazwa szkolenia: Migracja przemienników częstotliwości Commander SK/ 

Unidrive SP do Unidrive M 
Napędy firmy Control Techniques, Emerson Industrial Automation, Leroy Somer 

Poziom: średnio zaawansowany 

 
Przewidywane umiejętności zdobyte podczas szkolenia: 

 Zamiana Commandera SK na przemiennik Unidrive M100-M400 
 Zamiana Unidrive SP na przemiennik Unidrive M600-M702 
 Przygotowanie konfiguracji kompatybilnej z nowym przemiennikiem 

 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy utrzymania ruchu 
 Projektanci systemów napędowych 
 Serwisanci 

 
Program szkolenia: 

 Porównanie poprzedniej i nowej serii przemienników 
 Porównanie budowy mechanicznej i sposobu instalacji 
 Porównanie elementów opcjonalnych 
 Porównanie dostępnych parametrów  
 Konfiguracja nowych funkcji napędów 
 Diagnostyka błędów 
 Programowanie przemiennika (keypad, Unidrive M Connect software) 

 
Zastosowane produkty: 

 Przemienniki częstotliwości Commander SK, Unidrive SP 
 Przemienniki częstotliwości Unidrive M200, M300, M400, M600, M700, M701, M702 

 
Informacje: 
Cena:   1 950 zł osoba + VAT (nie obejmuje noclegu) 
Czas trwania:     3 dni (40% teoria, 60% praktyka) 
Grupa:  4-6 osób 
Przygotowanie:  Zalecane ukończenie kursu: Przemienniki  

częstotliwości Unidrive M100-M400/M600-M702 
Lokalizacja:  Centrum szkoleniowe Apator Control  

w Toruniu 
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Nazwa szkolenia: Przemienniki częstotliwości Unidrive M  
dla utrzymania ruchu 
Napędy firmy Control Techniques, Emerson Industrial Automation, Leroy Somer 
Poziom: średnio zaawansowany 
 
Przewidywane umiejętności zdobyte podczas szkolenia: 

 Instalacja przemiennika w typowej aplikacji 
 Konfiguracja przemiennika oraz jego uruchomienie 
 Programowanie parametrów oraz ich backup 
 Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych 
 Dostosowanie ustawień napędu do silnika i aplikacji 

 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy utrzymania ruchu 
 Serwisanci 

 
Program szkolenia: 

 Prezentacja napędów Unidrive M100-M702 (budowa, dane techniczne, parametry) 
 Instalacja mechaniczna i elektryczna 
 Programowanie przemiennika (keypad, Unidrive M Connect software) 
 Uruchomienie napędu oraz konfiguracja najważniejszych parametrów 
 Rozwiązywanie problemów w nieprawidłowym funkcjonowaniu 
 Szybki backup parametrów 
 Diagnostyka błędów 

 
Zastosowane produkty: 

 Przemienniki częstotliwości Unidrive M200, M300, M400, M600, 
M700, M701, M702 

 
Informacje: 
Cena:   1 300 zł osoba + VAT (nie obejmuje noclegu) 
Czas trwania:     2 dni (40% teoria, 60% praktyka) 
Grupa:  4-6 osób 
Przygotowanie:  Podstawy techniki napędowej AC 
Lokalizacja:  Centrum szkoleniowe Apator Control  

w Toruniu 
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Nazwa szkolenia: Przemienniki częstotliwości Commander SK/Unidrive SP 

dla utrzymania ruchu 
Napędy firmy Control Techniques, Emerson Industrial Automation, Leroy Somer 

Poziom: średnio zaawansowany 

 
Przewidywane umiejętności zdobyte podczas szkolenia: 

 Instalacja przemiennika w typowej aplikacji 
 Konfiguracja przemiennika oraz jego uruchomienie 
 Programowanie parametrów oraz ich backup 
 Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych 
 Dostosowanie ustawień napędu do silnika i aplikacji 

 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy utrzymania ruchu 
 Serwisanci 

 
Program szkolenia: 

 Prezentacja napędów Commander SK, Unidrive SP  
(budowa, dane techniczne, parametry) 

 Instalacja mechaniczna i elektryczna 
 Programowanie przemiennika (keypad, CTSoft) 
 Uruchomienie napędu oraz konfiguracja najważniejszych parametrów 
 Rozwiązywanie problemów w nieprawidłowym funkcjonowaniu 
 Szybki backup parametrów 
 Diagnostyka błędów 

 
Zastosowane produkty: 

 Przemienniki częstotliwości Commander SK, Unidrive SP 
 

Informacje: 
Cena:   1 300 zł osoba + VAT (nie obejmuje noclegu) 
Czas trwania:     2 dni (40% teoria, 60% praktyka) 
Grupa:  4-6 osób 
Przygotowanie:  Podstawy techniki napędowej AC 
Lokalizacja:   Centrum szkoleniowe Apator Control  

w Toruniu  
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Nazwa szkolenia: Napędy prądu stałego Mentor MP 
Napędy firmy Control Techniques, Emerson Industrial Automation, Leroy Somer 

Poziom: średnio zaawansowany 

 
Przewidywane umiejętności zdobyte podczas szkolenia: 

 Instalacja napędu w typowej aplikacji 
 Konfiguracja napędu oraz jego uruchomienie 
 Programowanie parametrów oraz ich backup 
 Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych 
 Dostosowanie ustawień napędu do silnika i aplikacji 

 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy utrzymania ruchu 
 Projektanci systemów napędowych 
 Serwisanci 

 
Program szkolenia: 

 Prezentacja napędu Mentor MP (budowa, dane techniczne, parametry) 
 Instalacja mechaniczna i elektryczna 
 Programowanie napędu (keypad, CTSoft) 

 Uruchomienie napędu oraz konfiguracja najważniejszych parametrów 
 Praca napędu z silnikiem DC w pętli otwartej i zamkniętej 
 Szybki backup parametrów 
 Diagnostyka błędów 
 Dobór i zastosowanie elementów opcjonalnych 

 

Zastosowane produkty: 
 Napędy prądu stałego Mentor MP 

 
Informacje: 
Cena:   1 300 zł osoba + VAT (nie obejmuje noclegu) 
Czas trwania:     2 dni (40% teoria, 60% praktyka) 
Grupa:  4-6 osób 
Przygotowanie:  Podstawy techniki napędowej DC 
Lokalizacja:  Centrum szkoleniowe Apator Control  

w Toruniu 
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Nazwa szkolenia: Programowanie modułów aplikacyjnych w SyPTPro 
Napędy firmy Control Techniques, Emerson Industrial Automation, Leroy Somer 

Poziom: średnio zaawansowany 

 
Przewidywane umiejętności zdobyte podczas szkolenia: 

 Wgrywanie programów do modułów aplikacyjnych 
 Tworzenie prostych programów 

 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy utrzymania ruchu 
 Projektanci systemów napędowych 
 Serwisanci 

 
Program szkolenia: 

 Omówienie programu SyPTPro 
 Omówienie dostępnych modułów aplikacyjnych 
 Praktyczne ćwiczenia 

 
Zastosowane produkty: 

 Przemiennik częstotliwości Unidrive SP 
 Moduły aplikacyjne 

 
Informacje: 
Cena:   800 zł osoba + VAT (nie obejmuje noclegu) 
Czas trwania:     1 dzień (40% teoria, 60% praktyka) 
Grupa:  4-6 osób 
Przygotowanie:  Podstawy programowania sterowników PLC 
Lokalizacja:   Centrum szkoleniowe Apator Control w Toruniu 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

10 



 
 

Szkolenia dedykowane  

Jeśli pojawiają się u Państwa jeszcze inne, niż zaproponowane w katalogu potrzeby 

szkoleniowe, zachęcamy do kontaktu z nami. Przygotujemy propozycje szkoleń 

dedykowanych zgodnych z przesłanymi założeniami, które pozwolą Państwu  

na poszerzenie wiedzy specjalistycznej.    

 

Bazując na naszej wiedzy oraz doświadczeniu organizujemy szkolenia  

z zakresu: 

 Energoelektroniki 

 Aplikacji napędowych 

 Silników AC 

 Silników DC 

 Silników z hamulcami 

 Siników z przekładniami 

 Napędów AC 

 Napędów DC 

 Softstartów 

 
 

Szkolenia dedykowane organizujemy dla umówionej wcześniej liczby osób.  
Materiały, cena, czas trwania oraz lokalizacja szkolenia pozostają do ustalenia.  
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Centrum szkoleniowe Apator Control 

Oferowane przez nas szkolenia zaczynamy od części teoretycznej. W tym celu sala 
szkoleniowa wyposażona została w elementy multimedialne. 
Część praktyczna realizowana jest przy stanowiskach szkoleniowych. Każdy uczestnik 
szkolenia ma do dyspozycji stanowisko wyposażone w zasilanie 1f i 3f oraz system 
bezpieczeństwa. 
   
Zestawy szkoleniowe i napędy 
Na stanowiskach szkoleniowych znajdują się napędy Control Techniques, Emerson 
Industrial Automation, Leroy Somer przewidziane w programie szkolenia, tj.:   
  

 Unidrive M200 
 Unidrive M300 
 Unidrive M400 
 Unidrive M600 
 Unidrive M700 

 Unidrive M701 
 Unidrive M702 
 Commander SK 
 Unidrive SP 
 Mentor MP 

  
Do zestawów szkoleniowych posiadamy silniki asynchroniczne LS, LSMV  
z enkoderem, silnik obcowzbudny prądu stałego MS z enkoderem (Leroy Somer)  
oraz silniki serwo Unimotor um, fm i hd (Control Techniques). 
  
W przypadku szkolenia z napędu Mentor MP, ze względu na gabaryty urządzeń (napęd 
oraz silnik DC) dostępne jest jedno stanowisko szkoleniowe dostępne dla wszystkich 
uczestników szkolenia. 
   
Szkolenia dotyczące napędów większych mocy przeprowadzane są w naszej hamowni, 
gdzie dostępne są silniki asynchroniczne do 160 kW oraz silniki obcowzbudne prądu 
stałego do 220 kW.  
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Regulamin szkoleń 

I. Definicje 

Organizator – Apator Control Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000016020, miejsce przechowywania dokumentów spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 879-22-08-653, REGON 871238566, kapitał zakładowy 

równy jest 1.000.000 zł.  

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca Uczestnika i pokrywająca koszty jego uczestnictwa w szkoleniu.  

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu.  

RS – niniejszy Regulamin Szkoleń.  

 

II. Szkolenia 

Apator Control Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w Katalogu szkoleń 2017 

oraz na stronie internetowej: www.acontrol.com.pl. 

 

III. Zakres szkoleń 

1. Organizator prowadzi szkolenia w Centrum szkoleniowym Apator Control  Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń.  

2. Organizator opracowuje, oferuje i przeprowadza szkolenia we własnym zakresie lub korzystając z pomocy trenerów 

zewnętrznych.  

 

IV. Przedmiot Regulaminu Szkoleń 

1. Regulamin Szkoleń ma zastosowanie do wszystkich umów, ofert szkoleniowych Organizatora i prowadzonych 

szkoleń.  

2. Złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z całkowitą akceptacją RS oraz 

innych warunków wskazanych przez Organizatora. Składając formularz zgłoszeniowy Zamawiający jednocześnie 

potwierdza, że zapoznał się z RS, ofertą szkoleniową, programem szkoleń, kosztami i w pełni je akceptuje.   

 

V. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie: www.acontrol.com.pl lub w Katalogu szkoleń 

2017) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia.control@apator.com nie później niż 11 dni 

roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na 

podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Apator Control Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego  

i podpisanego formularza zgłoszeniowego.  

2. Po złożeniu formularza zgłoszeniowego, Zamawiający otrzyma bezzwłocznie, najpóźniej 10 dni roboczych przed 

terminem szkolenia potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (drogą e-mail) wraz z fakturą pro forma. 

3. Organizator dokonuje zapisów na szkolenia zgodnie z kolejnością otrzymanych wpłat, aż do uzyskania maksymalnej 

liczby Uczestników. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników, niż przewidzianych miejsc lub nie 

uzyskania wystarczającej liczby Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia Uczestników na 

inny termin lub wyznaczenia nowego terminu szkolenia (o czym poinformuje Uczestników drogą elektroniczną, 

najpóźniej 10 roboczych przed terminem szkolenia).  

4. W przypadku zmiany terminu z winy Organizatora, zamawiający uzyskuje prawo do pełnopłatnego zwrotu wpłaconych 

należności.  

5. Minimalna liczba osób niezbędna do przeprowadzenia szkolenia, to 4 osoby, maksymalna liczba na szkoleniu wynosi 

6 osób.  

6. Wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie całości opłaty na 

podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma są warunkami udziału w szkoleniu. Umowa o 

świadczenie usługi szkoleniowej zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Organizatora udziału zgłoszonych 

Uczestników w szkoleniu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie szkolenia, bez wcześniejszego 

powiadomienia Uczestników oraz bez wypłaty rekompensaty finansowej.  

8. Organizator ma możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby 

Uczestników bez wypłaty rekompensaty finansowej.  

9. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 

uczestnictwo w całości zajęć odbywających się w ramach szkolenia. 

 

13 

http://www.acontrol.com.pl/
http://www.acontrol.com.pl/


 
 

 

VI. Zamówienie 

1. Szczegółowa oferta szkoleń zawarta jest w Katalogu szkoleń 2017 oraz na stronie www.acontrol.com.pl.  

2. Oferta szkoleniowa i ceny zawarte w ofercie (Katalog szkoleń 2017) nie ulegają zmianom.  

3. Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Organizator prześle w formie wiadomości  

e-mail potwierdzenie wpisania zgłoszonych osób na listę potencjalnych uczestników szkolenia oraz fakturę pro forma, 

najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. 

  

VII. Ceny  

1. Podane w Katalogu szkoleń 2017 ceny są cenami netto.  

2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na 

kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania.  

3. Opłata za szkolenie powinna być uiszczona w terminie najpóźniej 10 dni roboczych przed szkoleniem. 

4. Opłata za szkolenie powinna być zapłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej przez 

Zamawiającego fakturze pro forma.  

 

VIII. Skreślenie z listy uczestników lub rezygnacja z uczestnictwa  

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Apator Control Sp. z o.o. mailowo na adres: 

szkolenia.control@apator.com.  

2. W przypadku odnotowania braku płatności, Organizator wysyła przypomnienie o zapłacie (na adres e-mail podany w 

formularzu zgłoszeniowym). Gdy mimo upomnienia, Zamawiający nie dokona wpłaty, zgłoszony Uczestnik zostaje 

skreślony z listy potencjalnych uczestników szkolenia.  

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się 

data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Apator Control Sp. z o.o.) Zamawiającemu 

przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty w całości. 

4. W przypadku otrzymania przez Apator Control Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym 

niż 9 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia 

szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Apator Control Sp. z 

o.o.), Zamawiającemu przysługuje zwrot 50% poniesionych kosztów. Możliwa jest zmiana terminu szkolenia za 

obustronną (Organizatora i Zamawiającego) zgodą. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z udziału w szkoleniu (lub nie weźmie w nim udziału), a do jego 

rozpoczęcia pozostało mniej niż 5 dni roboczych (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w 

formie pisemnej do Apator Control Sp. z o.o.), Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych 

kosztów.  

 

IX. Poufność 

Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie informacji o charakterze handlowym przekazanych 

ustnie, pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób w trakcie szkolenia. 

  

X. Prawo autorskie  

Wszystkie szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, 

a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej 

opisanej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

XI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przed Organizatora jako administratora danych osobowych 

wyłącznie w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przeprowadzania szkolenia i wydania stosownych 

certyfikatów.  

2. Uczestnicy będą mieli prawo wglądu do  swoich danych osobowych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia.  

3. Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu Uczestnik oraz Zamawiający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia szkolenia oraz wydania certyfikatu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t, Dz. U. 2016 , poz. 922). 
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Formularz zgłoszeniowy 

  
WYBRANY TEMAT: ………………………………………………………………………………………….. 

PREFEROWANY TERMIN: ………………………………………………………………………………….. 

DANE UCZESTNIKA:  

Imię: ……………………………………………….       Nazwisko:………………………………………….. 

Telefon: ………… …………………………........        Stanowisko: ………………………………………. 

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

DANE FIRMY (do faktury): 

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

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

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

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

OSOBA DO KONTAKTU: 

Imię: ………………………………………….             Nazwisko: ………………………………………….. 

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

 

Prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego  

e-mailem na adres: szkolenia.control@apator.com 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

1. Apator Control Sp. z o.o. organizuje szkolenia po skompletowaniu minimalnej liczby uczestników, zastrzega sobie możliwość 

zmiany terminu lub odwołania szkolenia. 

2. Kurs będzie przeprowadzony w Centrum szkoleniowym Apator Control, ul. Polna 148, 87-100 Toruń. 

Akceptuję koszt oraz pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu, zawarte w Regulaminie. 

Upoważniam firmę Apator Control Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w szkoleniu. 

Płatność na podstawie faktury pro forma wystawionej po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. 

    

 Miejscowość, data  Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
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Centrum szkoleniowe 

Apator Control 

 
ul. Polna 148 
87-100 Toruń 

 
tel. 506 094 170 

szkolenia.control@apator.com 
 

www.acontrol.com.pl 

 
 
 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
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