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Oferta szkoleń InfoTEC CNC 
 

 
Temat szkolenia  Program szkolenia  Czas trwania  

Cena  
w siedzibie 

InfoTEC CNC 

Cena  
w siedzibie 

klienta 
Termin i kontakt w sprawie szkolenia. 

1 InfoCAM+Vcarve 
(podstawy) 

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia związane obróbką 3osiową CNC. 
Podczas szkolenia dowiesz się jak samodzielnie tworzyć proste projekty w 

programie Vcarve oraz nadawanie narzędzi w InfoCAM. 

około 5 
godzin 

800/os 1600 (max. 2os. 
Kolejna 

+800zł+koszty 
dojazdu) 

W siedzibie InfoTEC w każdy piątek grupa  
i termin zgodnie z kalendarzem zgłoszenie  

e-mail lub opiekun handlowy. 

2 TPA+Vcarve  
(podstawy) 

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia związane obróbką 3osiową CNC. 
Podczas szkolenia dowiesz się jak samodzielnie tworzyć proste projekty w 

programie Vcarve oraz nadawanie narzędzi w WSCM i Techno Menager TPA. 

około 5 
godzin 

800/os 1600 (max. 2os. 
Kolejna 

+800zł+koszty 
dojazdu) 

W siedzibie InfoTEC w każdy piątek grupa  
i termin zgodnie z kalendarzem zgłoszenie  

e-mail lub opiekun handlowy. 

3 TPA+TPA CAD 
+Nesting 

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia związane obróbką 3osiową CNC. 
Podczas szkolenia dowiesz się jak korzystać z możliwości programu projektowego 
TPA CAD oraz Nestingu TPA. Uzyskasz wiedzę jak poprawnie nadawać narzędzia 

w Techno Menager i uruchamiać program w WSCM. 

około 5 
godzin 

800/os 1600 (max. 2os. 
Kolejna 

+800zł+koszty 
dojazdu) 

W siedzibie InfoTEC w każdy piątek grupa 
 i termin zgodnie z kalendarzem zgłoszenie 

e-mail lub opiekun handlowy. 

4 Vcarve 
(zaawansowany) 

W czasie tego szkolenia uzyskasz wiedzę jak korzystać z zaawansowanych opcji 
programu 3D. 

około 3 
godzin  

1600/os 1600 (max. 2os. 
Kolejna 

+800zł+koszty 
dojazdu) 

W siedzibie InfoTEC termin  
i zgłoszenie indywidualnie 

 e-mail po wcześniejszym zapytaniu. 

5 TPA 
(zaawansowany) 

W czasie tego szkolenia dowiesz się jak korzystać z parametrycznych funkcji 
programu lub Nestingu krzywoliniowego.  

około 3 
godzin  

1600/os 1600 (max. 2os. 
Kolejna 

+800zł+koszty 
dojazdu) 

W siedzibie InfoTEC termin  
i zgłoszenie indywidualnie 

 e-mail po wcześniejszym zapytaniu. 

6 Corpus 4.0 Szkolenie w tematyce programu Corpus w czasie jego trwania dowiesz się jak 
samodzielnie tworzyć projekty w programie Corpus oraz poprawnie konfigurować 
obróbki.  

około 6 
godzin  

1500/os 2500 (max. 2os. 
Kolejna 

+1500zł+koszty 
dojazdu) 

 

W siedzibie InfoTEC termin  
i zgłoszenie indywidualnie 

 e-mail po wcześniejszym zapytaniu. 

7 InfoCAM CABINET Szkolenie w tematyce programu InfoCAM CABINET w czasie jego trwania dowiesz 
się jak samodzielnie tworzyć projekty w programie Corpus oraz poprawnie 
konfigurować obróbki.  

około 6 
godzin  

1200/os 2000 (max. 2os. 
Kolejna 

+1200zł+koszty 
dojazdu) 

 

W siedzibie InfoTEC termin 
 i zgłoszenie indywidualnie 

 e-mail po wcześniejszym zapytaniu. 

8 Wdrożenie lub 
opracowanie 
wzoru klienta. 

Odpowiednio do twoich potrzeb możemy dla Ciebie opracować technologie 
produkcji wzoru lub wdrożyć jego produkcję w twojej firmie z wykorzystaniem 
maszyny InfoTEC. 

bd. Od 1500zł Od 4000zł 
+koszty.  

Indywidualnie.  

*podane ceny są cenami netto.   
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Regulamin szkoleń prowadzonych przez InfoTEC CNC. 
 

1. Klient kupujący maszynę wraz oprogramowaniem otrzymuje voucher w wysokości 3200zł do wykorzystania na szkolenia.  
Voucher może być wykorzystany na szkolenia z zakresu podstawowego wymienione w tabeli pod pozycjami 1-3. Można z niego korzystać wymiennie np. jedna osoba 
odbywa 4 szkolenia lub 4 osoby odbywają jedno szkolenie.  

2. Zgłoszenia na szkolenie dokonujemy e-mail przez opiekuna handlowego. Termin szkolenia jest wybierany tematycznie z kalendarza szkoleń lub indywidualnie z opiekunem 
handlowym. 

3. Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu i potwierdzenie swojego przybycia u opiekuna handlowego bądź na wymieniony niżej adres e-mail. Wiąże się z akceptacją niniejszego 
regulaminu i obowiązkiem zapłaty za szkolenie lub obciążeniem otrzymanego voucher’u.  

4. Brak zgłoszenia swojej nieobecności w zadeklarowanym terminie szkolenia wiąże się z jego utratą. Nie zwalnia to z obowiązku zapłaty lub obciążenia voucher’u. Klient 
zostanie poinformowany o kolejnym możliwym terminie odbycia szkolenia.  

5. Prosimy zgłaszać swoją nieobecność najpóźniej dwa dni (48godzin) przed wyznaczonym terminem szkolenia, z wyłączeniem zdarzeń z udziałem sił wyższych i zdarzeń 
losowych. Prosimy o poinformowanie prowadzącego o opóźnieniu godziny przybycia.  
InfoTEC CNC zapewnia niezbędne materiały do przeprowadzenia szkolenia: komputer, oprogramowanie i pliki ćwiczeniowe oraz wsparcie merytoryczne.  

6. Osoby stawiające się na szkolenie nie mogą znajdować się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem używek.  
7. Prowadzący może odmówić przeprowadzenia szkolenia gdy dojedzie do ww. sytuacji.  
8. Prowadzący szkolenie określa czas i trwanie przerwy. 
9. Wszelkie braki w stanowisku lub oznaki złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu, należy poinformować prowadzącego o sytuacjach szczególnych 

lub niepełnosprawności osoby szkolonej czy też o przypadłościach takich jak np. padaczka.  
10. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób przy szkoleniach podstawowych, 4 osoby przy szkoleniach oznaczonych jako zaawansowane. Grupy mogą być łączone i składać się 

z klientów z różnych firm łącznie nie przekraczając ww. ilości osób.  
11. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i przesłanie podpisanej kopi drogą e-mail przed odbyciem szkolenia.  

 
 
 

………………………………………………………………... 
Potwierdzam że akceptuje regulamin szkolenia (data i podpis)  

 
 
W razie pytań, prosimy o kontakt: e-mail: szkolenia@infotec-cnc.com 
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