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TRANSPORT ZWIERZĄT - LICENCJA
kurs kwalifikacyjny
dla osób zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Jesteśmy organizatorem kursów dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie
zwierząt. Szkolenie polecamy również dla rolników indywidualnych, przedsiębiorców transportowych
oraz pracowników organizujących transport w firmach spedycyjnych i zakładach przetwórstwa zwierząt.
Program kursu dostosowany jest do aktualnego stanu przepisów prawa - uwzględnia przepisy
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 oraz treść znowelizowanych ustaw o ochronie zwierząt i ochronie
zdrowia zwierząt.
Szkolenie kończy się egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie
z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 2007-05-18. Dyplom ukończenia kursu upoważnia do uzyskania
licencji na transport zwierząt, honorowanej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Koszt udziału w szkoleniu – 360 zł od osoby.

ZAPRASZAMY
Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenie uczestnictwa. – Wypełniony formularz zgłoszenia (wzór na naszej stronie internetowej)
należy przesłać faxem lub jako załącznik do korespondencji e-mail.
Zachęcamy do korzystania z dostępnej na stronie procedury zgłoszenia przez formularz online.
2. Wniesienie opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata na nasze konto. (W wyjątkowych
i uzgodnionych przypadkach dopuszczamy możliwość uregulowania opłaty gotówką).
Przyjęcie na kurs, szczegółowe warunki uczestnictwa oraz termin realizacji szkolenia
uzgadniamy i potwierdzamy korespondencyjnie lub telefonicznie. Opłatę za udział w szkoleniu należy
uregulować dopiero po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs w określonym terminie!!!

Kursy „TRANSPORT ZWIERZĄT” pozostają w stałej ofercie naszego Przedsiębiorstwa
i organizowane są cyklicznie, w miarę napływu zgłoszeń. Szkolenie prowadzone jest w naszej siedzibie,
w Kielcach lub na terenie zainteresowanych zakładów pracy (środowisk) - przy zbiorowym zgłoszeniu
minimum 10 uczestników.
Zajęcia kursu odbywają się w godzinach 10.00-18.00, wyłącznie w dni wolne od pracy.
Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych. (Cena kursu nie
obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia).

Szczegółowych informacji udziela nasz sekretariat - czynny codziennie w godz. 10.00-18.00.
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