OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
efektywna eksploatacja, budowa i urządzanie …

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE pt.:

„Eksploatacja i budowa
obiektów małej …
architektury”
kompleksowe praktyczne szkolenie pracowników utrzymania zieleni
dla Urzędów Miast i Gmin, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Zakładów Zieleni

PROGRAM SZKOLENIA:
• Zasady budowy schodów i murków (oporowych, kwiatowych i innych)
-fundamentowanie, rodzaje materiałów, odwodnienie, obliczanie parametrów schodów,
• Budowa podpór dla różnego rodzaju pnączy (pergoli i trejaży)
-materiały i ich łączenie, zabezpieczanie budowli przed szkodliwym wpływem warunków
atmosferycznych,
• Zasady budowy zbiorników wodnych i mostków ogrodowych -rodzaje materiałów
uszczelniających, budowa obrzeży,
• Parametry budowli ogrodowych i najczęściej popełniane błędy -sposoby unikania
uszkodzeń wynikających z wadliwego doboru materiałów i niewłaściwej lokalizacji,
• Dobór odpowiednich roślin do danej przestrzeni - zmniejszenie nakładów na zabiegi
pielęgnacyjne jako efekt odpowiedniego doboru roślin,
• Sposoby unikania i minimalizowania konfliktów między kulturą a naturą -ekonomiczne
zasady obsadzania budowli roślinnością oraz lokalizowania nowych obiektów w
terenach z roślinnością istniejącą,
• Zasady rozmieszczania roślinności osłonowej przy różnych rodzajach obiektów sposoby minimalizowania szkodliwego lub uciążliwego wpływu na otoczenie za
pomocą osłon roślinnych i budowli z wykorzystaniem roślin.
***
Termin szkolenia:
Godziny zajęć:
Opłata za szkolenie:

26 maj 2022 r
9:00 ÷ 14:00
352,00 zł +23 % VAT/ 1 uczestnik
***
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce szkolenia: szkolenie ON-LINE przez internet
Warsztaty prowadzić będzie znany i doświadczony ekspert - pracownik Katedry Architektury
Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - dr inż. Agnieszka Gawłowska
(pozostałe informacje, druki 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

www.ECOREG.pl , e-mail:office@ecoreg.pl
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Karta zgłoszenia uczestnictwa na szkolenie ON-LINE:

„Eksploatacja i budowa obiektów małej … architektury”
w dniu 26 maja 2022
Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać emailem (office@ecoreg.pl) do firmy (brak zwrotnego
emaila o przesłanym zgłoszeniu na szkolenie oznacza nie przyjęcie zgłoszenia)
Lp.
1
2
…

Imię i nazwisko + adres email+ numer telefonu komórkowego
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)
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 18.05.2022 oraz wniesienie opłaty za pojedynczego uczestnika szkolenia w wysokości
352,00 zł+ 23% VAT = 432,96 zł
UWAGA:
- ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie przedpłat na szkolenie dopiero
w miesiącu maju 2022 (nie wcześniej),
- zwolnieni z VAT ponoszą opłatę netto (352,00 zł) – przykładowy druk zwolnienia jest
do pobrania na naszej stronie internetowej.
Koszt uczestnictwa w wysokości: 432,96/352,00 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 "mała architektura"
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 18.05.2022 r, do godz.15-ej, na podstawie
wcześniejszego pisemnego zawiadomienia rezygnującego (fax: 22/6481727). Za uczestnictwo
w szkoleniu zostanie wystawiona elektroniczna faktura VAT.
………………………
Pieczęć zakładu pracy

…………………..
Data

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