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Szkolenie z zakresu wymagań FSC® i PEFC™ 

Łódź, 17-18 marca 2020r. 

Szkolenie z zakresu wymagań certyfikacji FSC i PEFC obejmować będzie dwa dni, 17 i 18 marca 2020r. Uczestnicy 

mogą wybrać grupę pod względem tematu oraz stopnia zaawansowania i tym samym wziąć udział w jednym lub 

dwóch dniach szkolenia.  

Miejsce szkolenia:  

Hotel Ambasador Premium **** https://www.hotelambasador.eu/premium/  
90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145 

Koszt udziału w szkoleniu: 

 Koszt udziału w jednym 

dniu szkolenia (17 lub 

18 marca) 

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (17 i 18 

marca), obejmuje koszt jednego noclegu w pokoju 

jednoosobowym wraz ze śniadaniem w hotelu 

Ambasador Centrum Łódź **** al. Piłsudskiego 29, 

90-307 Łódź 

https://www.hotelambasador.eu/centrum/hotel 

(hotel Hotel Ambasador Premium oraz Ambasador 

Centrum Łódź są połączone) 

Cena jednostkowa  800zł netto  1 500zł netto 

Cena jednostkowa dla firm, 

które zarejestrują na szkolenie 

przynajmniej 2 uczestników  

650zł netto 1 300zł netto 

Cena szkolenia obejmuje poczęstunek w trakcie szkolenia, lunch oraz obiadokolację pierwszego dnia szkolenia. 

Koszty parkingu pokrywa RINA Poland. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w wersji 

papierowej w dniu szkolenia.  

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.  

Płatności należy dokonać przed szkoleniem na podstawie wystawionej faktury VAT, na rachunek wskazany na 

fakturze podając numer faktury i informację, iż jest to płatność za szkolenie. 

Zgłoszenie na szkolenie: 

Prosimy o wypełnienie druku ‘zgłoszenie na szkolenie’ i przesłanie na adres  joanna.kurowska@rina.org. Zgłoszenie 

na szkolenie należy przesłać do 28 lutego 2020r.  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: Joanną Kurowską pod numerem telefonu +48 698 400 352 

lub drogą mailową: joanna.kurowska@rina.org 
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RINA Poland zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji szkolenia lub odwołania szkolenia oraz zwrotu 

całości kosztów szkolenia zarejestrowanym uczestnikom szkolenia, którzy dokonali płatności, w przypadku 

niewystarczającej liczby chętnych. 
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