
Szkolenia dedykowane VdS - ankieta 

 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy; miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, telefon) przez VdS 
Schadenverhütung GmbH w celu informowania mnie o ofercie, w tym produktach i usługach Grupy VdS oraz aktualnościach dotyczących branży 
Grupy VdS. Niniejsza zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych i jest niezbędna do realizacji celów, dla których została 
udzielona. 

 
………………………………………………………………………….. 
Data, czytelny podpis osoby składającej zapytanie 

W każdej chwili mogą Państwo wypisać się z naszej Bazy Klientów i Partnerów VdS 

za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.vds.de/pl  

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka VdS Schadenverhütung GmbH z siedzibą w Kolonii (Köln), 

Amsterdamer Straße 174, kod pocztowy: 50735, Niemcy, telefon: +49 (0) 221 2858 80-31, e-mail: ghauer@vds.de. W każdym czasie mają 

Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, kontaktując się w tym celu z administratorem we 

wskazany wyżej sposób. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na stronie: 

www.vds.de/pl/politykaprywatnosci . 

I. SZKOLENIE DEDYKOWANE ZE STANDARDOWEJ OFERTY VdS: 
1. Jakim szkoleniem są Państwo zainteresowani? Szczegółową ofertę znajdą Państwo do pobrania tutaj↓ 

Prosimy o zaznaczenie szkolenia, którym szkoleniem są Państwo zainteresowani:  

 Nadzór instalacji tryskaczowych wg PN-EN i VdS 
 

 Instalacje tryskaczowe wg PN-EN i VdS – podstawy montażowe, jakościowe i przygotowanie do odbioru 
 

 Stałe urządzenia gaśnicze wodne wg PN-EN i VdS 
 

 Obliczenia hydrauliczne wg PN-EN, VdS, NFPA i FM na podstawie obliczeń ręcznych i programu IDAT 
 

 Instalacje mgły wodnej wg VdS 
 

 Bezpieczeństwo pożarowe budynków – pasywna ochrona budowlana i projektowanie dróg ewakuacyjnych  
 

 Stałe urządzenia gaśnicze gazowe wg PN-EN, VdS, NFPA i ISO 
 

 Projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożarowej wg wytycznych VdS 
 

 Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095 
 

 Instalacje systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095, VdS 2833 i VdS 2496 

2. Ile osób będzie brało udział w szkoleniu?  
(min. 8 osób) ………………………………………………………………………………………… 

3. Czy posiadają Państwo wiedzę ogólną dot. wyżej 
podanej tematyki? ………………………………………………………………………………………… 

4. Kiedy chcą Państwo, aby szkolenie się odbyło?  
………………………………………………………………………………………… 

5. Gdzie chcą Państwo, aby szkolenie się odbyło? 
………………………………………………………………………………………… 

6. Czy zapewnią Państwo wyżywienie podczas szkolenia, 
salę szkoleniową, możliwość noclegu? 

 
………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o przesłanie ankiety na adres: szkolenia@vds.de 

http://www.vds.de/pl
mailto:ghauer@vds.de
http://www.vds.de/pl/politykaprywatnosci
https://pl.vds.de/fileadmin/pl/downloads2019/Oferta_szkole%C5%84_i_warsztat%C3%B3w_VdS_2019.pdf
szkolenia@vds.de
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II. SZKOLENIE DEDYKOWANE „SZYTE NA MIARĘ”: 

Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą nam dopasować szkolenie do Państwa potrzeb: 

1. Jakiej instalacji gaśniczej będzie dotyczyło szkolenie? 

 Instalacja tryskaczowa 

 Instalacja mgły wodnej 

 Stałe urządzenia gaśnicze wodne 

 Instalacje gaśnicze gazowe 

 Systemy sygnalizacji pożarowej 

2. Jaką formą szkolenia są Państwo zainteresowani: 

 Wykłady 

 Forma warsztatowa: wykłady + ćwiczenia praktyczne 

3. Jakimi zagadnieniami są Państwo szczególnie zainteresowani? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Ile osób będzie brało udział w szkoleniu?  
(min. 8 osób) ………………………………………………………………………………………… 

5. Czy posiadają Państwo wiedzę ogólną dot. wyżej 
podanej tematyki? ………………………………………………………………………………………… 

6. Kiedy chcą Państwo, aby szkolenie się odbyło? 
………………………………………………………………………………………… 

7. Gdzie chcą Państwo, aby szkolenie się odbyło? 
………………………………………………………………………………………… 

8. Czy zapewnią Państwo wyżywienie podczas 
szkolenia, salę szkoleniową, możliwość noclegu? ………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o przesłanie ankiety na adres: szkolenia@vds.de 

szkolenia@vds.de

