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Passzívházat Tervezünk!

Interaktív szeminárium leendő passzívháztervezőknek és - építőknek
Program
9.00-10.30 Alapfogalmak, áttekintés a passzívházépítés
elméletéről és gyakorlatáról
10.30-10.45 Kávészünet
10.45-12.00 Mi az építtető felelőssége a programadás
során? Előkészületek, a legfontosabb döntések meghozatala
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00-14.30 Mik a lehetséges buktatók és hogyan
kerülhetjük el azokat? Mire figyeljünk a kivitelezés során?
14.30-14.45 Kávészünet
14.45-16.00 Minőség-ellenőrzés és a minősítés kérdései.
Légtömörség-mérés, hőkamerás diagnosztika, beszabályozások, utólagos monitoring. Megújuló források alkalmazásának
mérlegelése.
Előadóink
Dr. Abou-Abdo Tamás Okleveles Építészmérnök, CEPHD
Bazsika István Építészmérnök, építési műszaki ellenőr
Benécs József Gépészmérnök, CEPHD, minősített
passzívház oktató
Dr. Szekér László Okl. Építészmérnök, minősített passzívház
oktató, CEPHD
Kihelyezett képzések
Amennyiben kihelyezett képzés iránt érdeklődne, keresse
Szabó-Auguszt
Emőke
szeminárium
és
konferenciamenedzsert a 06 30 724 1435-es telefonszámon
vagy az emoke.auguszt@forum-media.hu e-mail címen.

Igen, jelentkezem

Rendezvény helye, időpontja
2018. március 1. (csütörtök)
CEU Konferenciaközpont, 1106 Budapest, Kerepesi út 87.
Részvételi díj
Amennyiben 2018. február 5-ig jelentkezik képzésünkre,
39 900 Ft + áfa/fő. helyett 31 920 Ft+Áfa/fő árért vehet
részt a szemináriumon.
Az ár tartalmazza a kávészünetek költségét. Az ebéd
egyénileg, önköltségesen oldható meg a konferenciaközpont
éttermében.
Csoportos kedvezmény
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, a 2. fő 10%,
minden további jelentkező 15% kedvezményt kap a részvételi
díjból.
Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A részvétel feltétele a részvételi
díj befizetése. Az e-szeminárium – az első továbbképzési
anyag kiküldése – előtti 28. napig írásban történő lemondás
esetén nem számítunk fel lemondási díjat. Az e-szeminárium
– az első továbbképzési anyag kiküldése – előtti 15. napig
írásban történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át
számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni lemondás
esetében is a teljes részvételi díj esedékes. Fenntartjuk
magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén
az e-szeminárium megtartásától eltekintsünk. Ekkor a
részvételi díjat visszafizetjük, de a résztvevő további anyagi
igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a változtatás jogát fenntartja.

fővel a PASSZÍVHÁZAT

TERVEZÜNK! elnevezésű képzésre.

Személyes adataim megadásával beleegyezem abba, hogy a Fórum Média Kiadó Kft. – kizárólag az általam megadott
elérhetőségekre – a kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól szóló promóciós anyagokat küldjön. Adataimat kizárólag erre a célra
bocsátom a Kiadó rendelkezésére, és egyben fenntartom a jogot arra, hogy beleegyezésemet írásos formában bármikor visszavonhassam.
A Kiadó minden rendelkezésére bocsátott személyes adatot az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a GDPR (General Data Protection
Regulation) rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezel és csak olyan ügyfelek részére küld ajánlatot, akik erre előzetesen írásos
engedélyt adtak.
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