ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE pt.:

„Wprowadzanie roślinności drzewiastej
na tereny miejskie/zabudowane i zasady jej
pielęgnowania”
kompleksowe praktyczne szkolenie pracowników utrzymania zieleni
dla Urzędów Miast i Gmin, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zakładów Zieleni

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Metody wprowadzania drzew i krzewów
do obszarów zabudowanych:
- sposoby sadzenia,
- metody kotwienia drzew,
- ściółkowanie.
2. Nowoczesne systemy pozwalające na utrzymanie drzew w warunkach miejskich:
- nowoczesne systemy antykompresyjne (Silva Cell i inne, podłoża strukturalne),
- wady i zalety różnych systemów.
3. Pielęgnacja nowych nasadzeń oraz istniejącego starodrzewia:
- sposoby cięcia (w tym również starych okazów),
- nawadnianie,
- napowietrzanie.
4. Zalecenia jakościowe doboru materiału roślinnego do warunków miejskich:
- dobór właściwej jakości drzew do terenów miejskich (pożądane i niepożądane
cechy roślin),
- dobór właściwej jakości krzewów do terenów miejskich (przykłady).
Termin szkolenia:
Godziny zajęć:
Opłata za szkolenie:

***
19 styczeń 2022 r.
9:00 ÷ 14:00
352 zł +23 % VAT za 1-go ucz.
***

UWAGA: oferujemy Państwu możliwość zafakturowania opłaty za szkolenie fakturą za 2021
lub 2022 rok. Prosimy o zaznaczenie tej opcji na dołączonej karcie zgłoszenia.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce szkolenia: szkolenie ON-LINE przez internet
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 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:
„Wprowadzanie roślinności drzewiastej na tereny miejskie/zabudowane
i zasady jej pielęgnowania” w dniu 19 stycznia 2022 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
…
UWAGA: przy liczbie zgłoszonych uczestników ≥ 3 (trzech) udzielamy zniżek
Nazwa zakładu pracy:……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
Adres zakładu pracy (ulica, nr domu, kod pocztowy)
.......................................................................................................................................................
(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 wypełnionej karty zgłoszeniowej
do dnia 22.12.2022 oraz wniesienie opłaty za pojedynczego uczestnika szkolenia w wysokości
352,00 zł+ 23% VAT = 432,96 zł
- 31.12.2021 r w celu otrzymania faktury z datą grudniową 2021 r,
- 12.01.2021 r w celu otrzymania faktury z datą styczniową 2022 r.
UWAGA: ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie przedpłat na szkolenie dopiero
w miesiącu grudniu 2021 (nie wcześniej), a dla chcących otrzymać fakturę za 2022 rok – dopiero
w styczniu 2022!
Koszt uczestnictwa w wysokości: 432,96 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 "Wykresy Reg."
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 12.01.2022 r, do godz.15-ej, na podstawie
wcześniejszego pisemnego zawiadomienia rezygnującego (fax: 22/6481727). Za uczestnictwo
w szkoleniu zostanie wystawiona elektroniczna faktura VAT.

Miejscowość:.....................
………………………
Pieczęć zakładu pracy

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