Jak usprawniać i tanio modernizować wiejskie/gminne systemy wodociągowe?

ZAPROSZENIE
na warsztaty szkoleniowe dla pracowników UMiG pt.:

„Optymalna modernizacja wiejskich systemów
wodociągowych”
Zakres szkolenia:
1. Wstęp – charakterystyka gminnych/wiejskich systemów wodociągowych:

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

- najczęściej stosowane rozwiązania w zakresie produkcji i dostawy wody,
- indywidualne cech poboru wody – specyfika.
Koncepcje zwodociągowania gmin (cel i zakres koncepcji, metoda tworzenia
koncepcji, przydatność i wykorzystanie opracowanej dokumentacji).
Najczęściej spotykane problemy związane z ujęciem wody i uzdatnianiem do
parametrów wymaganych przepisami.
Możliwości modernizacyjne w zakresie uzdatniania wody (stacje uzdatniania wody
i studnie) w przypadku:
- braku wymaganej wydajności ujęć w szczytach poboru,
- problemów z usuwaniem związków żelaza, manganu i azotu amonowego,
- usuwania pozostałych związków z wody wodociągowej.
Omówienie najczęściej spotykanych problemów eksploatacyjnych związanych
z przesyłaniem/ dystrybucją wody wodociągowej, ich przyczyny i skutki:
- braki ciśnienia wody w szczytach poboru,
- duże straty wody,
- problemy z dostawą wody na cele ppoż.,
- problemy z opomiarowaniem sprzedaży wody.
Oszczędnościowe rozwiązywanie problemów dystrybucji wody:
- symulacyjno-obliczeniowe badania sieci wodociągowej,
- przepompownie wody czy wymiana odcinków sieci,
- korygowanie ciśnienia zasilania sieci,
- bezinwestycyjne monitorowanie strat wody na bazie istniejących urządzeń,
- tania gospodarka wymianami przewodów wodociągowych,
- optymalna gospodarka wodomierzowa.
Modernizacja wiejskich systemów wodociągowych i jej wpływ na koszt 1 m3
dostarczanej wody – przykład obliczeń i wpływu poszczególnych składników
rozwiązań na koszt najtańszego wariantu.
W trakcie zajęć na bieżąco - dyskusja uczestników i konsultacje .
Termin szkolenia:
Czas trwania szkolenia:
Opłata za szkolenie:

***
15 i 16 grudnia 2021r
2 dni (zajęcia od godz. 9:00 do 14:00)
704,00 zł+23 % VAT
***

Szkolenie odbędzie się ON-LINE –przez internet.
Warsztaty szkoleniowe prowadzić będzie znany krajowy inżynier-ekspert, autor wielu publikacji
i prac naukowych , wykładowca SGGW: prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec.
Ewentualne zwolnienie z VAT – druk do pobrania ze strony internetowej.
KARTA ZGŁOSZENIA (patrz następna strona)
WaterKEY, Relaksowa 37/24, 02-796 Warszawa tel.:/0/22 648 17 27, tel. kom.: 0-502-214-516, fax:/0/22 648 17 27
www.ECOREG.pl, office@ecoreg.pl
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Karta zgłoszenia uczestnictwa na szkolenie
"Optymalna modernizacja wiejskich systemów wodociągowych”
w dniu 15 i 16 grudnia 2021 r
Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać emailem (office@ecoreg.pl) do firmy (brak zwrotnego
emaila o przesłanym zgłoszeniu na szkolenie oznacza nie przyjęcie zgłoszenia)
Lp. Imię i nazwisko + adres email+ numer telefonu komórkowego
1
2
3
…
- przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób udzielamy dodatkowych rabatów
Nazwa zakładu pracy:……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
Adres zakładu pracy (ulica, nr domu, kod pocztowy)
NIP: ...............................................................
.......................................................................................................................................................
(kier) nr telefonu
nr faxu
e-mail
Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu za pomocą zwykłych przeglądarek internetowych i komputerów
wyposażonych w mikrofony i głośniki (ze złączem internetowym). Dla uczestników udostępniony
zostanie również bezpłatny tzw. „pokój telefoniczny” w celu ewentualnego połączenia się przy
ewentualnych problemach i uzgodnieniach. Informacje te (link do szkolenia i numery tel. dla pokoju
rozmów) zostaną wysłane do zgłaszających się na szkolenie uczestników drogą emailową.
Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w szkoleniu, jest nadesłanie przesłanie karty zgłoszeniowej:
do dnia 8.12.2021 r oraz wniesienie opłaty za uczestnika (-ów) szkolenia 704,00 zł+ 23% VAT =
865,92 zł do dnia 8.12.2021 r. Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie przedpłaty
za szkolenie dopiero grudniu 2021 r.
Uwaga: poniżej 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: 704,00 lub 865,92 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 „Modernizacja wodoc."; warunkiem prawidłowego zaksięgowania wpłaty jest podanie na
przelewie pełnej nazwy i adresu instytucji/firmy zgłaszającej
UWAGA: Po dokonaniu zgłoszenia, ewentualna późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 8.12.2021r, do godz.15-ej, na podstawie
wcześniejszego pisemnego zawiadomienia rezygnującego (fax: 22/6481727). Za uczestnictwo
w szkoleniu zostanie wystawiona elektroniczna faktura VAT – po odbyciu się szkolenia.
Miejscowość:.....................
………………………
Pieczęć zakładu pracy

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