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Akademia Techniczna BKT Elektronik 

Certyfikowany Instalator Systemu  

Okablowania Strukturalnego BKT (CI1) 

Szkolenie hybrydowe 

Umowa-zgłoszenie na szkolenie (CI1) – edycja 2020 

W związku ze zmienną sytuacją epidemiologiczną w kraju ze względu na COVID-19, szkolenia dla instalatorów odbywać się będą w trybie hybrydo-

wym w dwóch częściach: on-line i stacjonarnie. Do uzyskania certyfikatu instalatora wymagana jest obecność uczestnika na szkoleniu on-line po-

przedzającym szkolenie stacjonarne w określonym turnusie szkoleń jak i obecność na szkoleniu stacjonarnym.  

Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@bkte.pl  

O REZERWACJI MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 
PO OTRZYMANIU UMOWY ZGŁOSZENIA POTWIERDZIMY PAŃSTWA UCZESTNICTWO. 

1. Dane firmy/organizacji biorącej udział w szkoleniu (Zostaną umieszczona na certyfikacie) 

Nazwa NIP  

Ulica Kod pocztowy Miejscowość 

2. Dane kontaktowe osoby składającej zgłoszenie / zawierającej umowę na odbycie szkolenia w imieniu firmy 

Imię i nazwisko reprezentanta         Numer telefonu reprezentanta                Adres email reprezentanta 

3. Dane kontaktowe uczestników szkolenia 

Adres email na który zostanie przekazany dostęp do szkolenia on-line 

UWAGA! Przed ekranem szkolenia on-line może znaleźć się dowolna liczba uczestników. Jednoczesny udział wszystkich uczestników w szkoleniu on-line będzie możli-

wy, przy założeniu, że jego odsłuch będzie realizowany w grupie z jednego komputera/ekranu przy użyciu podanego adresu. Brak możliwości odsłuchu szkolenia on-

line przy użyciu jednego adresu z kilku komputerów jednocześnie. W szkoleniu stacjonarnym mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej firmy.  

Imię i nazwisko uczestnika         Numer telefonu uczestnika               Adres email uczestnika 

4. Dostępne terminy szkoleń „Certyfikowany Instalator Systemu Okablowania Strukturalnego BKT (CI1)” 

Proszę zaznaczyć X przy interesującym terminie oraz pożądanej grupie godzinowej szkolenia stacjonarnego. Przyporządkowanie do grupy godzinowej zostanie potwier-

dzone przez organizatora. Do uzyskania certyfikatu instalatora wymagana jest obecność uczestnika na szkoleniu on-line poprzedzającym szkolenie stacjonarne w 

określonym turnusie szkoleń jak i obecność na szkoleniu stacjonarnym.  

 

 

 

5. Treść umowy 

Firma/Organizacja o NIP reprezentowana przez zgłasza udział w szkoleniu organizo-

wanym przez BKT Elektronik wymienionych w pkt. 3 uczestników w terminie określonym w pkt. 4 oraz akceptuje poniższe warunki: 

5.1. Koszt szkolenia wynosi 400 zł + VAT od firmy (max 3 osoby). Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu dokonanej opłaty.  

5.2. Zgłoszenia przyjmowane są maksymalnie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania. Klienci dokonujący przedpłaty za szkolenie na podstawie 

faktury pro-forma zobligowani są do jej opłacenia do 2 dni roboczych po jej otrzymaniu, w przeciwnym wypadku kandydatura zostanie odrzucona automatycznie. 

5.3 Oświadcza, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT i upoważnia firmę BKT Elektronik do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Należność za wystawioną 

przez firmę BKT Elektronik fakturę zostanie przekazana w terminie nie późniejszym niż na trzy dni przed planowanym szkoleniem na rachunek bankowy: BRE S.A. o/

Bydgoszcz 42 1140 1052 0000 4580 1700 1002 

 

Data        Podpis 

Kontakt 

BKT Elektronik, ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota koło Bydgoszczy, Tel.: +48 52 36 36 370, e-mail: szkolenia@bkte.pl, www.bkte.pl 

  

   

   

 

   

   

   

   

Miejsce szkolenia III Turnus (hybrydowe)  IV Turnus (hybrydowe)  

On-Line 2020.09.21 (pn)   g.8:50   2020.11.16 (pn)   g.8:50   

Warszawa 2020.09.22 (wt)   g.8:50   g.11:30 2020.11.17 (wt)   g.8:50   g.11:30 

Katowice 2020.09.23 (śr)   g.8:50   g.11:30 2020.11.18 (śr)   g.8:50   g.11:30 

Bydgoszcz 2020.09.29 (wt)   g.8:50   g.11:30 2020.11.19 (czw)   g.8:50   g.11:30 
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