SZKOLENIE ON- LINE
„ZASADY ETYKIETOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU PASZ.
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘSTSZE BŁĘDY.”
Szkolenia on-line skierowane są do osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie
w czasie rzeczywistym bez potrzeby wychodzenia z domu lub biura.
SYMBOL: 121 ON-LINE
WYKŁADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Szkolenia organizowane są w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać ze szkolenia on-line nie jest wymagane specjalne
oprogramowanie. Wystarczy mieć komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i dostęp do
Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome).
CEL / OPIS SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad prawidłowego etykietowania wszystkich rodzajów
pasz (mieszanki paszowe, karmy. materiały paszowe, dodatki paszowe, premiksy). Uczestnicy zostaną zaznajomieni
i poprowadzeni „krok po kroku” przez niezbędne do tego celu materiały (m.in. rejestr dodatków paszowych, katalog
materiałów paszowych, feedmaterialregister.eu). Szkolenie będzie oparte o praktyczne przykłady, również
nieprawidłowości, spotykanych w codziennych sytuacjach rynkowych.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby odpowiedzialne na co dzień w swojej pracy zawodowej za tworzenie etykiet, reklamę oraz weryfikację oznakowania
pasz.
PROGRAM SZKOLENIA:
1.

767/2009 definicje ich znaczenie i wpływ na klasyfikację produktów paszowych

2.

Rejestr dodatków paszowych
•

3.

4.

Jak korzystać, praktyczne porady

Materiały paszowe
•

Katalog materiałów paszowych – co można a co trzeba

•

Feedmaterialregister.com – status umieszczonych w nim produktów

•

Przemysł spożywczy jako źródło materiałów paszowych

Dodatki paszowe i premiksy (r. 1831/2003)
•

Zasady autoryzacji

•

Oznakowanie

5.

Oświadczenia obowiązkowe i dobrowolne stosowane w oznakowaniu pasz

6.

Jak opracować prawidłowo etykietę, co musi zawierać, a co może

7.

Ograniczenia prawne w stosowaniu pasz

8.

Błędy i nadużycia stwierdzane w produktach znakowanych jako pasze – przykłady z życia

9.

Kryteria oznakowania pasz "bez GMO"

10.

Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.
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TRENER:
Od ponad 15 lat zawodowo związany z Inspekcją Weterynaryjną, różnych szczebli. Posiada doświadczenie wynikające
z bezpośrednich wizyt w zakładach działających na rynku pasz i utylizacji. Reprezentuje Polskę w sprawach związanych
z tematyką pasz na posiedzeniach SCoPAFF w Brukseli. Na zaproszenie KE brał udział w audycie „paszowym” w jednym
z krajów członkowskich UE.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5-6 godzin
TERMIN SZKOLENIA:
03.03.2021
28.06.2021
21.09.2021
25.11.2021
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: ok. 5 godzin
AGENDA :
09.30 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line
11:30 - 11:45 – przerwa
11:45-13:15 cd. szkolenia on-line
13:15- 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line
15.00/15:30 podsumowanie, zakończenie
CENA SZKOLENIA ON-LINE:
550 zł netto + VAT 23 %
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej .
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata
administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.
Ilość miejsc na szkolenie on-line jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenia mogą odbywać się bezpośrednio u zamawiającego co daje możliwość do dopasowania zakresu szkolenia
pod konkretne zapotrzebowanie.
ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE:
Przed szkoleniem
Każdy uczestnik otrzyma na swój e-mail, zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej.
Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.
Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej.
Szkolenie
Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz asystenta Działu Szkoleń J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić o wskazówki,
można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana lista
obecności ani lista firm.
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Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne.
Po szkoleniu
Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Oryginał zaświadczenia / certyfikatu w wersji elektronicznej wysyłany jest na adres mailowy wskazany przez Uczestnika
szkolenia.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia on-line. Najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 09:00 do
uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie
pytań prosimy o kontakt: szkolenia@hamilton.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46.

Szkolenie jest częścią pakietu: „AKADEMIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PASZ”:
1. Wdrażanie procedur HACCP w przemyśle paszowym
2. Prawne i systemowe aspekty dystrybucji pasz
3. Zasady etykietowania i wprowadzania do obrotu pasz. Praktyczne zastosowanie przepisów, najczęstsze błędy.
Uczestnik pakietu szkoleń otrzymuje certyfikat: Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa pasz.
Łączna cena za pakiet szkoleniowy: 1.305 zł netto + 23 % VAT.
Cena zawiera rabat 10 % z tytułu skorzystania z całego pakietu szkoleń.
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