TSC Training Academy
Szkolenia Bezpieczeństwa do Prac na
Budowie

TSC Training Academy
Program Bezpieczeństwa w
Przemyśle Budowlanym

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..

10-Godzinne Szkolenie
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
OSHA

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.
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10-Godzinne Szkolenie Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy OSHA
ZALOŻENIE:

Zgodnie z Lokalnym Prawem 41 z 2008 roku, 10 godzinne
szkolenie OSHA stanowi przegląd podstawowych
przepisów OSHA o bezpieczeńśtwie na budowie. Należy
pamiętać że treść szkolenia ma za zadanie dostarczyć
podstawowe informacje nt. bezpieczeństwa na budowie, a
samo szkolenie jest przeznaczone zarówno dla
pracowników jak i profesjonalistów od spraw
bezpieczeństwa. Treść szkolenia jest swobodna,
umożliwiająca TSC dostosowanie programu do
specyficznych potrzeb firm. Korzyści ze szkolenia są
natychmiastowe dla zarówno pracowników jak i
pracodawców i obejmują zwiększonie świadomości w
miejscu pracy oraz przestrzeganie przepisów. Po
ukończeniu szkolenia studenci otrzymają certyfikat OSHA.
W przeciągu 90 dni od ukończnia szkolenia, studenci
otrzymają również kartę 10 Godzin OSHA z Instytutu
OSHA (OTI). Karty OSHA będą wydawane bezpośrednio
studentom, bez względu na to kto opłacił szkolenie.
TEMATY:

Każdy z poniższych tematów mogą być pokryte podczas
szkolenia OSHA. Pola oznaczone gwiazdką są
obowiązkowe dla klasy 10-godzinnej:
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do OSHA & przepisów OSHA *
Polisa OSHA dla pracodawcy na danej budowie
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i zdrowia
Ochrona przeciwpożarowa/ Rozbiórka
Lokalizowanie i interpretacja przepisów
Wymagania wobec osoby kompetentnej
Ochrona przed Upadkiem/ Narażenia prądem
elektrycznym *
• Raporty OSHA nt. wypadków/urazów/śledztwa
wypadków
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.

• Cena od osoby: $180.00 od osoby
• Dla grup 4 - 5: $162 od osoby
• Dla grup 6 +: $153 od osoby

W celu uzyskania informacji na temat rejestracji, zwrotu
kosztów, zasad prywatności i niedyskryminacji prosimy
odwiedzić naszą stronę www.tscta.com

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

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.
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.
Formy rejestracyjne otrzymane
rejestrowane w następnym dniu.

po

godzinie

5PM

Data Szkolenia: __________

IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
MIASTO/STAN/KOD POCZTOWY
#DOMOWY

# KOMÓRKA

DATA URODZENIA

E-MAIL

będą

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

FIRMA/ORGANIZACJA

 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.

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

#FAX
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