
 
Karta Zgłoszenia dla administracji publicznej 

E-21 Metod sadzenia drzew i krzewów z omówieniem wykorzystanych 

materiałów oraz przedstawieniem sposobów ich zabezpieczenia. 

23 marca 2017 r. 
 Termin zgłaszania do 22 marca 2017 r. 
 
 adam.s@gfw.pl 
Zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami dotyczącymi prawidłowego nasadzania drzew i 
krzewów. Omówienie materiałów, wykorzystywanych do nasadzeń. Przedstawienie sposobów 
wykonywania nasadzeń drzew i krzewów – procedura krok po kroku. Metody zabezpieczenia drzew, 
wraz z przedstawieniem ich wad i zalet. (Metoda z jednym, dwoma, trzema palikami oraz system 
kotwienia podziemnego). Charakterystyka nowoczesnych systemów wspomagających wzrost i 
żywotność drzew w trudnych warunkach (m. in. system kierunkujący korzenie, ekrany 
przeciwkorzenne, systemy nawadniająco-napowietrzające). Parametry handlowe oraz 
rekomendowane gatunki do nasadzeń miejskich. Zalecane terminy do wykonywania nasadzeń. 
Najczęstsze błędy w podczas wykonywania nasadzeń – na co zwrócić uwagę oraz jak ich się ustrzec. 

 
Prowadzący 

Szkolenie poprowadzi Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 12 lat ściśle związany z branżą 
ogrodniczą i zieleni miejskiej. Współpracujący z urzędami miast, urzędami gmin, przedsiębiorstwami 
wodno-kanalizacyjnymi, przedsiębiorstwami komunalnymi, centrami kultury, przedszkolami, 
fabrykami i przedsiębiorstwami sektora prywatnego. 

 
Nazwa instytucji_____________________________________________________________________________  

(pieczątka firmowa) 

___________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres______________________________________________________________________________  

NIP______________________ Nr telefonu______________________ Fax______________________________ 

 

e-mail______________________________________ e-mail uczestnika________________________________ 

(do wystawienia faktury VAT) (obowiązkowo) 

Zgoda na wystawienie elektronicznej faktury VAT(zaznaczyć x)  TAK  

 Uczestnik 

 

Imię i nazwisko 
 

Opłata za uczestnictwo 150 zł/os + 23% VAT 

Należy uiścić opłatę za uczestnictwo na konto Gdańskiej Fundacji Wody 19 1090 1098 0000 0000 
0901 6353 w terminie 14 dni od dnia Szkolenia.   

_______________________________ 

(podpis osoby upoważnionej) 

mailto:adam.s@gfw.pl


 
Karta Zgłoszenia dla administracji publicznej 

 

Regulamin webinariów organizowanych przez Gdańską Fundację Wody 

dla instytucji administracji publicznej 

1. Do udziału w webinarium niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz 
słuchawek. Nie ma potrzeby posiadania mikrofonu. Dyskusja podczas szkolenia odbywa się w formie 
czatu w wyznaczonym miejscu na platformie ClickMeeting. 

2. Rejestracja przebiega w dwóch etapach – poprzez wysłanie Karty Zgłoszenia i rejestrację na 
platformie ClickMeeting. 

3. Wstępna rejestracja na webinar odbywa się poprzez przesłanie Karty Zgłoszenia do Organizatora 
(faxem 58 305 54 30 lub mailem: adam.s@gfw.pl ) wraz z ważnymi podpisami osób upoważnionych. 

4. Po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej Karty Zgłoszenia, uczestnik otrzyma link do 
rejestracji na webinarium. Bardzo ważne jest, aby w Karcie Zgłoszenia podany został bezpośredni 
mail do uczestnika biorącego udział w webinarium. Tylko na tej podstawie zgłoszony będzie mógł 
wziąć udział. 

5. Pełną rejestrację na webinarium uznaje się za ważną w momencie przesłania podpisanej Karty 
Zgłoszenia  
i zarejestrowania się na wydarzenie w platformie ClickMeeting. 

6. O potwierdzeniu rejestracji na webinarium, uczestnik zostanie poinformowany mailowo po 
zaakceptowaniu rejestracji przez Organizatora w platformie ClickMeeting. 

7. Dokonanie pełnej rejestracji przez uczestnika upoważnia Organizatora do wystawienia faktury 
VAT za uczestnictwo na webinarium, która będzie wysłana wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w 
webinarium w dniu zakończenia szkolenia na adres e-mail wskazany w Karcie Zgłoszenia. 

8. Rezygnacja z webinarium jest możliwa: 

 powyżej 4 dni bezkosztowo, 

 na 4 dni przed i mniej, w wysokości 50% kwoty uczestnictwa, 

 w dniu webinarium, w przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika bez uprzedniej 
rezygnacji opłata wyniesie 100% kwoty uczestnictwa. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie podanych terminów. 

9. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia uczestnikowi w przypadku nie 
pojawienia się zgłoszonego na webinarium z powodów technicznych nie leżących po stronie 
Organizatora. 

10. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn 
technicznych lub niezależnych od niego. W tym przypadku zostanie wyznaczony nowy termin lub 
nastąpi zwrot kosztów uczestnictwa. 

11. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: Adam Stępkowski, mail: adam.s@gfw.pl ,Tel. 
605 475 509 
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