TSC Training Academy
Szkolenia Bezpieczeństwa do Prac na
Budowie
TSC Training Academy (TSCTA) jest liderem na rynku
szkoleń BHP w przemyśle budowlanym jak i ogólnym.
Z główną siedzibą na Long Island City, NY, TSCTA
zdobyło autorytet w dziedzinie bezpieczeństwa, będąc
od długiego czasu największym akredytowanym
prywatnym ośrodkiem szkoleniowym w regionie. Z
rozdbudowaną siatką specjalistów w całych Stanach
Zjednoczonych, ośrodki TSCTA obecnie mieszczą się w
dzielnicy Queens, w New York City oraz NewJersey,
ciągle poszerzając swój zasięg.
TSCTA przewodzi branży, zapewniając zajęcia
praktyczne, sprawdzonymi metodami, technikami,
szkolenia bezpieczeństwa na budowie oraz wdrażanie
najlepszych praktyk w przemyśle. Programy
szkoleniowe ośrodka TSCTA są oferowane w
następujących językach: Angielski, Hiszpański, Polski,
Chiński, Mandaryński, Hindi oraz Bengalski. Wszystkie
program szkoleniowe są prowadzone przy użyciu
elementów
audiowizualnych
oraz
sprzętu
bezpieczeństwa stosowanego podczas interaktywnych
zajęć praktycznych. Wyspecjalizowane programy
szkoleniowe są często zamawiane i dostarczane. Poprzez
ścisłą współpracę z naszymi klientami, TSCTA jest w
stanie dostosować program szkoleniowy do terminów
oraz potrzeb klienta..
TSCTAoferuje zniżki grupowe, dla weteranów, jak
również promocje świąteczne oraz sezonowe obniżki
cen. Zapraszamy do uczestnictwa w jednym z naszych
szkoleń aby przekonać się dlaczego TSCTA jest liderem
w branży BHP.

Ośrodek Szkoleniowy TSC Training
Academy, LLC (TSCTA) jest
akredytowany przez organizację IACET i
autoryzowany do wydawania kredytów
IACET tzw CEU.

TSC Training Academy
Program Bezpieczeństwa w
Przemyśle Budowlanym

16-Godzinne Szkolenie dla
Użytkowników Rusztowań
Wiszących

36-06 43rd Avenue
Long Island City, NY 11101
TSCTA 718-389-2103

16-Godzinne Szkolenie dla Użytkowników
Rusztowań Wiszących
CEUs: 1.4

Uwaga: Pisemny egzamin jest wymagany w celu ukończenia
szkolenia. Minimalny wynik egzaminu musi wynieść 70%.
Studenci którzy nie zaliczą egzaminu nie będą mogli ubiegać się o
zwrot kosztów szkolenia.

ZALOŻENIE:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników budowlanch,
inspektorów bezpieczeństwa, inżynierów oraz architektów
używających/operujących rusztowania wiszące w Nowym
Jorku, Główny nacisk kładziemy na poprawną budowe,
maksymalne wytrzymałości, belki, odciągi oraz przeciwwagi,
jak stosować liny oraz wciągarki materiałów, jak zabezpieczyć
się przed upadkiem, zapobieganie upadku materiałów oraz jak
stosować sprzęt ochrony przed upadkieme. Po ukończniu
szkolenia na rusztowania stojące, studenci otrzymają kartę ze
zdjęciem ukończenia szkolenia 16-Godzinne Szkolenie dla
Użytkowników Rusztowań Wiszących które jest ważne na
okres 16 lat.

INTERNET: Odwiedź stronę www.tscta.com
EMAIL: Prześlij wypełnioną formę na adres
register@tscta.com
FAX: Prześlij wypełnioną formę na 718-389-6155

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA obejmują:
1. Zidentyfikować rodzaje rusztowań wiszących oraz
najważniejsze element tych systemów
2. Zidentyfikować najczęstsze zagrożenia związane z pracą na
rusztowaniach wiszących
3. Wymienić różnice pomiędzy przepisami OSHA a
Nowojorskimi na rusztowania oraz ich źródła
4. Zademonstrować umiejętność instalacji sprzętu ochrony
przed upadkiem na rusztowaniu wiszącym.
5. Zastosować różne wiązania, węzły i połączenia stosując linę
lub sznur
6. Złóżyć bloczek stosowany do rusztowań o obciążeniu
lekkim
7. Zbudować zakończenie liny stalowej stosowanej na linie
nośnej.
TEMATY:
Podczas 16-godzinnego szkolenia, studenci zapoznają się z
przepisami OSHA oraz NYC, procedurami oraz standardami
na rusztowania wiszące z naciskiem na rozpoznywanie
zagrożeń oraz zapobieganiu wypadkom. Niektóre tematy
uwzględniają wizualną inpsekcję ruszotwania wiszącego,
podstawowe
elementy
systemów
oraz
metody
budowy/demontażu tego sprzętu. Studenci również biorą
udział w zajęciach praktycznych w których będą
odpowiedzialni za demonstrację, budowę, oraz zastosowanie
różnych rozwiązań stosowanych na rusztowaniach wiszących.
KOSZT SZKOLENIA: musi być w pełni uiszczona w celu
otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia. Opłaty
obejmują koszt szkolenia, materiały szkoleniowe jak
również podręczniki oraz wydruki wydawane podczas
szkolenia.
• Indywidualnie: $400.00 od osoby
• Dla grup 4 do 5 osób: $360.00 od osoby
• Dla grup 6 do 9 osób: $340.00 od osoby
• Dla grup 10 osób lub więcej: $320.00 od osoby

16-Godzinne Szkolenie dla Użytkowników
Rusztowań Wiszących
Forma Rejestracyjna
(LITERY DRUKOWANE)

Język: ___________

AKCEPTOWANE FORMY PLATNOŚCI:
Czekiem (wymagane 7 dni aby uzyskać certyfikat szkolenia)
Karta Kredytowa (Przy użyciu formy do kart kredytowych)
Money Order,Gotówka
Oprócz formy, opłata za szkolenie jest wymagana w momencie
rejestracji lub brak optaty uniemozliwi rezerwację miejsca. W
razie płatności czekiem, TSCTA oczekuje 7 dni na
zatwierdzenie czeku przez bank i certyfikaty nie mogą być
wydane. Studenci są zobowiązani do okazania dokumentu
tożsamości w dniu szkolenia.

Data Szkolenia: __________

REJESTRACJA: musi być przesłana co najmniej 3 dni
robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rejestracje otrzymane
w okresie krótszym niż 3 dni, nie będą podlegały zwrotowi
kosztów w razie odwołania obecności przez klienta.

MIASTO/STAN/KOD POCZTOWY

Formy rejestracyjne otrzymane
rejestrowane w następnym dniu.

po

godzinie

5PM

będą

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW: Jeśli opłacasz szkolenie

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES

#DOMOWY

# KOMÓRKA

DATA URODZENIA

E-MAIL

dla studenta, prosimy zaznaczyć w jaki sposób certyfikaty
powiny być wydane. Aby uzyskać certyfikat należy w pełni
opłacić szkolenie.

Wydać studentowi
Wysłać do firmy
ZASADY ODWOLANIA SZKOLENIA
Rezygnacja ze szkolenia lub przełożenie na późniejszy termin
jest możliwe bez dodatkowych opłat na nie mniej niż 3 dni
robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja ze
szkolenia na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu będzie
poddana opłacie równej depozytowi. Brak obecności na
szkoleniu bez uprzedzenia również spowoduje obciążenie
konta depozytem. TSCTA zastrzega prawo do przełożenia lub
odwołania szkolenia bez podania przyczyny, uwzględniając
małą ilość studentów. W tych wypadkach depozyt będzie
zwrócony, lub zostanie przelany na poczet następnego
dostępnego szkolenia.
W celu uzyskania informacji na temat rejestracji, zwrotu
kosztów, zasad prywatności i niedyskryminacji prosimy
odwiedzić naszą stronę www.tscta.com

FIRMA/ORGANIZACJA
KONTAKT DO FIRMY
MIASTO/STAN/KOD POCZTOWY
EMAIL
#FIRMY

#FAX
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