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Fundacja PROZON prowadzi specjalistyczne szkolenia wraz z egzaminami na uprawnienia dla
serwisów chłodniczych. Początkowo Fundacja organizowała szkolenia na Świadectwo
Kwalifikacji, a gdy w październiku 2014 roku pojawiła się możliwość zdobycia europejskich
uprawnień, rozpoczęła szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikat F-gazowy dla
personelu.

  

      

  

  

  

  

  

Uczestnicząc w szkoleniach i egzaminach organizowanych przez PROZON można:

    
    -  dostosować się do wymogów Unii Europejskiej, jakie stawiane są przed osobami
dokonującymi napraw oraz kontroli szczelności urządzeń napełnionych F-gazami;   
    -  zdobyć szeroką wiedzę na temat legislacji unijnej, systematyzując jednocześnie wiedzą
chłodniczą;   
    -  uzyskać narzędzia, które są niezbędne przy pracy serwisanta i operatora;  
    -  przedłużyć posiadane Świadectwo Kwalifikacji bez dodatkowej opłaty;  
    -  spełnić wymogi projektowanej polskiej ustawy F-gazowej.  
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O jakości orgazniwowanych szkoleń świadczy wysoka zdawalność trudnego egzaminu na
Certyfikat F-gazowy. 

  

Dlaczego polscy technicy i inżynierowie chłodnictwa już dzisiaj podejmują się zdobycia
Certyfikatu F-gazowego? Ich historie można poznać w artykule zamieszczonym w kwietniowym
numerze miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacji, pobierz artykuł . Do dnia dzisiejszego
przeszkolonych zostało 170 specjalistów, którzy już posiadają Certyfikat F-gazowy!

  

  

Terminy i miejsca najbliższych szkoleń i egzaminów F-gazowych dla personelu:

  

MAJ

    
    -  27 - 28. 05. 2015 r. – szkolenie Wrocław  
    -  29. 05. 2015 r. – egzamin Broumov  

  

  

CZERWIEC
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    -  11 - 12. 06. 2015 r. – szkolenie Warszawa  
    -  13. 06. 2015 r. – egzamin Warszawa  
    -  17 - 18. 06. 2015 r. – szkolenie Warszawa  
    -  19. 06. 2015 r. – egzamin Warszawa  

  

  

Ceny:

    
    -  2,5-dniowe szkolenie - 1190 zł (netto)  
    -  egzaminy na Certyfikat F-gazowy i Świadectwo Kwalifikacji - 700 zł (netto)  

  

  

  

Partnerzy Fundacji, którzy odzyskali i przekazali czynniki chłodnicze do zagospodarowania
mogą uzyskać do 30% rabatu na cenę szkolenia.

  

  

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz egzaminów znajdziecie Państwo w zakładce
SZKOLENIA na stronie internetowej www.prozon.org.pl

  

  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numer telefonu: 22 392 74 63 lub na adres
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poczty elektronicznej: szkolenia@prozon.org.pl
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