
 

 

  

 

DARKGLASS       
 

DARKGLASS – PREMIUM WINDOW TINTING                               
41-500 Chorzów, ul. 3 maja 165             
www.darkglass.pl                                            
info@darkglass.pl 
szkolenia@darkglass.pl                                                                        
tel: 32 308 07 06 

Dlaczego my? 

Do tematu szkoleń podchodzimy profesjonalnie.  Korzystając z 

naszych usług masz pewność że nie dostaniesz folii na 15 

minut, tylko przez kilka godzin intensywnie będziesz się szkolić 

pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Podczas szkolenia 

pokazujemy różne triki i jak poradzić sobie z każdą szybą w 

jednym kawałku folii. Po szkoleniu oferujemy pomoc 

techniczną oraz atrakcyjne ceny folii oraz narzędzi. 

http://www.darkglass.pl/
mailto:info@darkglass.pl
mailto:szkolenia@darkglass.pl


 

Terminy: 

Termin szkoleń ustalane są indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny 32 308 07 06 

Koszty szkolenia trzydniowego indywidualnego: 

2799zł netto, wpisowe 399zł 
 

Agenda: 

1 dzień – szyby tylne 

8.30 – Przywitanie (kawa lub herbata) 

8.45 – Omówienie i przyciemnienie tylnej szyby przez instruktora. 

9.15 – Praktyka, triki,  teoria oraz omówienie narzędzi podczas ćwiczeń praktycznych. 

13.00 – Obiad (danie do wyboru z karty) 

13.45 – Ciąg dalszy zajęć praktycznych 

16.30 – Zakończenie 

2 dzień – szyby boczne - bezinwazyjnie 

8.30 – Przywitanie (kawa lub herbata) 

8.45 – Omówienie i przyciemnienie szyb bocznych przez  instruktora. 

9.15 – Praktyka, triki,  teoria oraz omówienie narzędzi podczas ćwiczeń praktycznych. 

13.00 – Obiad (danie do wyboru z karty) 

13.45 – Ciąg dalszy zajęć praktycznych 

16.30 – Zakończenie 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

  Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 
2.24/00399/2019 
Daje to możliwość sfinansowania szkolenia ze środków Urzędu Pracy. 

 

• Podczas szkolenia nie ma limitu folii którą przeznaczamy na ćwiczenia 

dla naszych uczestników.  

• Zapewniamy notes oraz długopis do sporządzania notatek 

• Każdy z uczestników otrzymuje CERTYFIKAT w Polskiej lub Angielskiej 

wersji językowej. 

• Podczas szkolenia zapewniamy napoje (kawa, herbata, woda, sok) + 

obiad. 

• Po szkoleniu służymy pomocą techniczną. 

• Na czas szkolenia zapewniamy ubezpieczenie OC i NNW  

• Na szkolenie wystawiamy Fakturę VAT 23% 

• Bezpłatny parking 

https://stor.praca.gov.pl/portal/?fbclid=IwAR1d4H7c5lPRh7M23lrG_20MpYgROFjHCm6klbsgNI-mFvH4J0QPLy4E2Z0#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=65357


 

 

 

Formularz rejestracji: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Termin szkolenia (po wcześniejszym ustaleniu) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Firma 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nip 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kontakt: telefon, e-mail 
 
 

Dane do przelewu: 

 

Bank Ing: 57 1050 1214 1000 0090 7716  9648 

DARKGLASS  

3 maja 165, 41-500 Chorzów              
 

 

Należy dokonać bezzwrotnej przedpłaty rezerwacyjnej na  konto w wysokości 399zł 
Reszta płatności najpóźniej 7 dni przed szkoleniem. 
 
 
Cena 2799zł netto obejmuje ubezpieczenie, materiały zużyte przez podczas szkolenia, obiad, 
napoje, notes z długopisem oraz bezpłatny parking. 
  

 

 Pieczątka/data/podpis 


