THE WRAP CENTER - Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne 3M
Karta informacyjna nt programu certyfikującego
3M Endorsed Vehicle Graphics Installer /skrót 3M EVGI/
Program certyfikujący dla indywidualnych aplikatorów chcących potwierdzić swoje
kwalifikacje poprzez uzyskanie międzynarodowego i ustandaryzowanego
certyfikatu 3M Endorsed Vehicle Graphisc Installer.

Miejsce szkolenia: THE WRAP CENTER; ul. Główna 8; 33-100 Tarnów; woj. małopolskie
Prowadzący:
certyfikowany trener i egzaminator 3M – Rafał Żmuda
Czas trwania:
3 dni (24 godziny); 2 dni przygotowawcze + 1 dzień egzaminu
Godziny pracy:
codziennie od 8:00 do 16:00 z przerwą na lunch 12:00-12:30
Całkowity koszt dla jednej osoby:
5200,00PLN brutto (zawiera VAT 23%)
Termin:
wg kalendarza na stronie www.thewrapcenter.pl

Wymagania do przystąpienia do egzaminu:
• minimum rok doświadczenia w branży aplikacji folii na pojazdach
• minimum 5 aplikacji całkowitej zmiany koloru samochodu z użyciem folii 3M
• minimum 5 aplikacji folii graficznych 3M /reklama na pojazdach (całościowe oklejanie)
• znajomość karty produktów folii 3M: IJ180, IJ180CV3, IJ180mC, Envision™LX480 Cv3,
Envision™SV 480mC, 3M™ 1080 i 2080 Wrap Film Series
Spełnienie wymagań proszę traktować jako pomoc do samooceny przed zgłoszeniem się do
egzaminu (The Wrap Center nie wymaga ich udokumentowania). Mają one na celu
zminimalizowanie udziału w szkoleniu osób, które nie mają wystarczającego doświadczenia, co
niestety skutkuje egzaminem zakończonym wynikiem negatywnym. Proszę pamietać, że
zapisujecie się Państwo na egzamin, czyli chcecie jakość swojej aplikacji i wiedzy poddać ocenie,
a do tego doświadczenie jest niezbędne.

Ważne informacje:
• certyfikat 3M Endorsed Installer przyznawany jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu można
dokonać przedłużenia na kolejny okres 3 lat. Aby przedłużyć ważność certyfikatu należy zgłosić
się do The Wrap Center w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie warunków
przedłużenia. W wypadku, gdy portfolio produktów uległo znaczącym zmianom lub aplikator
miał przerwę w pracy, może być konieczne doszkolenie się i/lub poddanie pod weryfikację
bieżących umiejętności aby uzyskać przedłużenie certyfikatu na kolejny okres 3 lat;
• 3M ma prawo do wstrzymania odnowy oraz odebrania Certyfikatu w przypadku nie
dostosowania się lub działaniu wbrew regulaminowi 3M Endorsed Vehicle Graphics Installer;
• każda osoba zapisująca się na szkolenie i egzamin oświadcza , że zapoznała się z regulaminem
Centrum Szkoleniowego The Wrap Center dostępnego na stronie www.thewrapcenter.pl
Miejsce gdzie dobrzy stają się lepszymi!
Kontakt: 516 220 442; info@thewrapcenter.pl; ul.Główna 8; 33-100 Tarnów

THE WRAP CENTER - Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne 3M
• odesłanie podpisanej karty informacyjnej na adres info@thewrapcenter.pl i opłacenie zaliczki za
kurs jest traktowane jako pełnoprawne zgłoszenie chęci uczestniczenia w szkoleniu i egzaminie.

Ważne informacje dot. egzaminu:
Egzamin składa się z dwóch etapów - test nt wiedzy o produktach 3M do carwrappu oraz
egzaminu praktycznego.
Egzamin praktyczny podzielony jest na stacje przeznaczone do oklejania folią do zmiany koloru
auta - 3M Wrap Film Series 2080;
Egzamin zostanie oceniony według kryteriów:
•

na wykonanie każdej stacji uczestnik ma wyznaczony limit czasowy;

•
zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym jest równoznaczne z nieprzyznaniem
statusu certyfikowanego aplikatora folii 3M, a ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe w
innym, wyznaczonym przez The Wrap Center terminie. Uczestnik pokrywa koszt egzaminu
poprawkowego;
•

przekroczenie limitu czasu dla stacji o połowę jest równoznaczne z jej niezaliczeniem;

•

stacja oceniona poniżej 80% jest uznawana za niezaliczoną;

•
dwie stacje ocenione poniżej 80% oznaczają zakończenie egzaminu z wynikiem
negatywnym;

Uczestnik kursu przystępujący do programu szkoleniowego zakończonego egzaminem
oświadcza, że zapoznał się z niniejszą kartą informacyjną przed egzaminem oraz jej
postanowienia są dla niego w pełni zrozumiałe, co potwierdza podpisem poniżej.

Imię i nazwisko (drukowane litery) __________________________________

Podpis uczestnika ______________________________________

Data ______________________

Miejsce gdzie dobrzy stają się lepszymi!
Kontakt: 516 220 442; info@thewrapcenter.pl; ul.Główna 8; 33-100 Tarnów

