
Pracodawca zapewnia: 

> bezpłatny nocleg od poniedziałku do piątku  

> bezpłatny transport na szkolenie, do hotelu i na badania medycyny pracy 

 „Agroturystyka na Lipniku”, Lipnik 5, 63-507 Kobyla Góra; tel. 62 731 72 56 lub kom. 692 405 096  

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowy nocleg przed szkoleniem (w niedzielę) lub po szkoleniu (od piątku do niedzieli) - 

skontaktuj się z hotelem i zarezerwuj na własny koszt (ok. 50 zł / doba)  

UWAGA: jeśli planujesz przyjazd pociągiem lub autobusem, to przy rezerwacji noclegu zamów transport z dworca do 

hotelu i rano na szkolenie. Kontakt bezpośrednio do właścicielki hotelu: tel.692 405 096  

 

Organizator podczas szkolenia zapewnia bezpłatnie drugie śniadanie w postaci kanapek. W „Agroturystyce na Lipniku” 

jest duża, w pełni wyposażona, kuchnia - można tu przygotowywać posiłki przed i po szkoleniu lub można zamawiać 

obiadokolacje codziennie u właścicielki (zestaw: zupa i danie ok. 20 zł)   

 

dzień 1, 2 i 3 poniedziałek, wtorek i środa 

godz. 7:00 do 17:00 

 zajęcia teoretyczne - wykłady w sali szkoleniowej 

 zajęcia praktyczne na placu rusztowań z udziałem instruktora – montaż i demontaż rusztowań  

- otrzymasz bezpłatnie ubranie robocze (kombinezon spełniający wymogi bezpieczeństwa i przepisów prawnych 

w tego typu pracach) 

po godz. 17.00 kierowca zawozi uczestników do hotelu 

dzień 4 czwartek 

godz. 6:00 

 kierowca zawozi uczestników na badania medycyny pracy i z powrotem do hotelu 

 ważne: minimum 8 godzin przed badaniem nie spożywaj posiłków i pij tylko wodę 

 badania medycyny pracy: morfologia, okulista, laryngolog i lekarz medycyny pracy, RTG, dla kierowców 

dodatkowo badania psychotechniczne 

> badania są bezpłatne 

dzień 5 piątek 

godz. 7:00-15.00 

 szkolenie BHP o zasadach bezpiecznej pracy, szkolenie kadrowe i działowe dotyczące szczegółów wyjazdu 

 podpisanie umowy o pracę (piątek jest pierwszym dniem zatrudnienia)  

 bezpłatne pobranie narzędzi i odzieży ochronnej z magazynu 

 

> koniec zajęć około godz. 15.15  

   wyjazd do domu lub powrót do hotelu i pozostanie do dnia wyjazdu (niedziela), jeśli zarezerwowałeś sobie    

   dodatkowy nocleg we własnym zakresie 

 

WAŻNE: podany czas zakończenia zajęć jest orientacyjny 

 


