Wszyscy eksperci zieleni pracują w warunkach trudnych, nie sprzyjających
utrzymaniu roślin…

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE pt.:
„Pielęgnacja, zakładanie i efektywne
utrzymanie zieleni na terenach trudnych –
miejskich i wiejskich”
kompleksowe praktyczne szkolenie pracowników utrzymania zieleni
dla pracowników Urzędów Miast i Gmin, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zakładów Zieleni

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Przestrzenie trawiaste – zakładanie i regularna pielęgnacja:
❖ Trawniki z siewu i z rolki – zasady zakładania i reguły prowadzenia prac na terenach
trudnych (tereny przydrożne, centra miast)
❖ Hydroobsiew – techniki stosowane na stromych skarpach, terenach zdegradowanych,
miejskich i wiejskich (możliwość ich efektywnego wykorzystania na składowiskach
odpadów)
❖ Trawniki specjalne - zakładanie i utrzymania zieleni w terenach osiedlowych - rodzaje,
sposoby i możliwości, zastosowania w określonych warunkach techniczno-ekonomicznych
urzędów miast i gmin, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców dróg i zieleni.
2. Zakładanie przestrzeni alternatywnych dla trawników:
❖ Roślinność okrywowa – gatunki wykorzystywane do obsadzeń pospolicie i sporadycznie
oraz ich zastosowanie
❖ Rośliny o właściwościach biotechnicznych i ich wpływ na rekultywację terenów w
zgodzie z zasadami inżynierii ekologicznej
3. Specyfika i zabezpieczanie osuwisk gruntu w terenach zieleni:
❖ Zabezpieczanie skarp w terenach zieleni przed degradacją i osuwiskami,
❖ Zabezpieczanie terenów górskich i przywodnych oraz nadmorskich
4. Efektywne sposoby utrzymania zieleni na terenach trudnych (zasady okresowej inspekcji
zieleni oraz wytyczne do działań korygujących jej stan dla administratorów i zakładów
urządzania terenów zieleni).
W przerwach szkolenia możliwość konsultacji sposobów utrzymania zieleni w skomplikowanych
warunkach eksploatacji.

Termin szkolenia:
Godziny zajęć:
Opłata za szkolenie:

* * *
12 czerwca 2019 r.
9:00 ÷ 14:00
285 zł + 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 Asystenckiego IKAR (przy
kawiarni DEDAL) – bardzo łatwy dojazd metrem z centrum miasta.
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, sposób dojazdu itd. zamieszczono na stronie internetowej:
WWW.ECOREG.PL w dziale SZKOLENIA).

W załączeniu: KARTA ZGŁOSZENIA
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Karta zgłoszenia uczestnictwa
„Pielęgnacja, zakładanie i efektywne utrzymanie zieleni na terenach trudnych –
miejskich i wiejskich " w dniu 12 czerwca 2019
Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać faksem do firmy WaterKEY na numer 0-22/ 648-17-27

Lp.
1
2
3
…

Imię i nazwisko

Przy liczbie zgłoszeń większej niż 3 osoby udzielamy rabatów – prosimy o kontakt

Nazwa zakładu pracy:……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
Adres zakładu pracy (ulica, nr domu, kod pocztowy)
.......................................................................................................................................................
(kier) nr telefonu
nr faxu
e-mail
Ewentualna rezerwacja pokoi hotelowych pozostaje w gestii samych uczestników.
Najbliższe hotele: Hotel IKAR Dom Asystenta - tel.: 0-22/ 59 33 700, Hotel ATOS 0-22/463 63 63.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w szkoleniu, jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do
dnia 5.06.2019 oraz wniesienie opłaty za pojedynczego uczestnika szkolenia w wysokości
285,00 zł+ 23% VAT = 350,55 zł.
UWAGA: ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie wpłat dopiero w miesiącu
czerwcu 2019 – nie wcześniej.
W ramach opłaty organizator zapewnia ciastka i przerwy kawowe.
Koszt uczestnictwa w wysokości: 350,55 zł x ........................(ilość osób) = .....................................zł
przekazuję na konto:
WaterKEY, ul. Relaksowa 37/24, 02-796 Warszawa
Bank: BZWBK W-wa, nr konta: 50 1090 1694 0000 0001 0513 4458
tytułem "Tereny trudne "
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 5.06.2019 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.
Miejscowość:.....................
………………………
Pieczęć zakładu pracy

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