CHIRURGIA roślin drzewiastych w praktyce utrzymania zieleni…
IV EDYCJA!

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE pt.:

„CIĘCIE I FORMOWANIE
ROŚLIN DRZEWIASTYCH”
kompleksowe praktyczne szkolenie pracowników utrzymania zieleni
dla Urzędów Miast i Gmin, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zakładów Zieleni

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Techniki cięcia drzew i krzewów.
❖ Pora i powody cięcia, wiek drzew,
❖ Cięcia sanitarne, prześwietlanie, podnoszenie korony,
❖ Odcinanie grubych gałęzi i konarów.
2. Rany u drzew – zagrożenia i zabezpieczanie:
❖ Ogławianie,
❖ Redukcja korony.
3. Szczepienie drzew – zalecenia i wskazówki.
4. Cięcie i formowanie różnych gatunków drzew i krzewów:
❖ Formowanie koron w kształcie brył geometrycznych,
❖ Prowadzenie drzew w linii,
❖ Formowanie pnączy.
Termin szkolenia:
Godziny zajęć:
Opłata za szkolenie:

12 grudzień 2018r.
9:00 ÷ 14:00
285,00- +23 % VAT za jednego uczestnika

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna kampusu uniwersyteckiego SGGW w Warszawie w budynku
przy ul. Nowoursynowskiej 161. Sala przylega bezpośrednio do Domu Studenckiego IKAR (przy
kawiarni DEDAL) – bardzo łatwy dojazd metrem z centrum Warszawy.
Warsztaty prowadzić będzie znany i doświadczony fachowiec z branży zieleni - pracownik Katedry
Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - dr inż. Agnieszka
Gawłowska (pozostałe informacje, druki, sposób dojazdu itd. zamieszczono na stronie internetowej:
WWW.ECOREG.PL w dziale SZKOLENIA).
W załączeniu: KARTA ZGŁOSZENIA
WaterKEY S.S., Relaksowa 37/24, 02-796 Warszawa tel.: 0-22 648 17 27, tel. kom.: 0-502-214-516, fax: 0-22 648 17 27
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Karta zgłoszenia uczestnictwa na szkolenie:
„Cięcie i formowanie roślin drzewiastych"
w dniu 12 grudzień 2018 r.
Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać faksem do firmy WaterKEY na numer 0-22/ 648-17-27
Lp. Imię i nazwisko
1
2
…
w przypadku udziału więcej niż dwóch osób w szkoleniu udzielane są rabaty
Zgłaszający………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
Adres zakładu pracy (ulica, nr domu, kod pocztowy)
.......................................................................................................................................................
(kier) nr telefonu
nr faxu
e-mail (do wysłania potwierdzenia)
Dojazd do miejsca szkolenia – patrz strona internetowa(w stopce). Ewentualna rezerwacja pokoi
hotelowych pozostaje w gestii uczestników. Najbliższe hotele: Hotel IKAR (Dom Asystenta) - tel.:
0-22/ 59 33 700, Hotel ATOS 0-22 841 10 43, Hotel ARAMIS 0-22 742 18 95.
Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w szkoleniu, jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej
do dnia 6.12.2018 r oraz wniesienie opłaty za pojedynczego uczestnika szkolenia w wysokości 285,00
zł+23% VAT=350,55 zł do dnia 6.12.2018 r
UWAGA: ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie przedpłat na szkolenie dopiero
w miesiącu grudniu 2018 (nie wcześniej).
W ramach opłaty organizator zapewnia ciastka i napoje (przerwy kawowe). Uczestnicy szkolenia
otrzymają materiały szkoleniowe i świadectwo ukończenia szkolenia.
Uwaga: wybierz kwotę bez VAT w przypadku finansowania szkolenia w 100% ze środków
publicznych (druk zwolnienia z VAT należy przywieźć w oryginale na szkolenie).
Koszt uczestnictwa w wysokości: 285,00 lub 350,55 zł x ..........(ilość osób) = ...............................zł
przekazuję na konto:
WaterKEY S.S., ul. Relaksowa 37/24, 02-796 Warszawa
Bank: BZWBK W-wa, nr konta: 50 1090 1694 0000 0001 0513 4458
tytułem "Cięcie i formowanie roślin drzewiastych"
Uwaga: warunkiem prawidłowego zaksięgowania wpłaty jest podanie na przelewie pełnej nazwy
i adresu instytucji/firmy zgłaszającej
Nasz nr NIP:

...............................................................

UWAGA: Po dokonaniu zgłoszenia, ewentualna późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 6.12.2018 r, do godz.15-ej, na podstawie
pisemnego zawiadomienia rezygnującego. W związku z koniecznością poniesienia kosztów
organizacyjnych, po tym terminie zwrot pełnej należności nie będzie możliwy. Za uczestnictwo
w szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn
niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W takim przypadku Strona Zamawiająca
otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.
………………………
Pieczęć zakładu pracy

…………………..
Data

……………………………………….
Podpis kierownika instytucji zgłaszającej
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