Pozvánka na seminář/dílnu
„Řez kmenných tvarů ovocných dřevin“
Lektor: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
10. února 2016
- Otevřená zahrada Nadace Partnerství
Údolní 33, Brno
Anotace:
kompletní problematika řezu kmenných tvarů ovocných dřevin:
v rámci povýsadbové péče (výchovný řez), udržovací a racionální řez v době plodnosti,
zdravotní řez s ohledem na omezení rozvoje závažných chorob a zvýšení estetické hodnoty
stromů.

Program:
9:15
9.30–10.45
10.45–12.00
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–16.00

Zahájení:
První blok přednášek
Druhý blok přednášek
Přestávka na oběd
Individuální přesun do Chudčic (cca 30 km)
Praktický řez ovocných dřevin

Účastníci, kteří si chtějí vyzkoušet řez ovocných dřevin prakticky si přivezou pracovní oděv a
obuv, zahradnické nůžky, pilky. Pro účastníky, kteří nepřijedou auty zajistíme převoz do Chudčic.

Vložné:
1050, Kč+ 21 % DPH
1490, Kč+ 21 % DPH

Členové Svazu zakládání a údržby zeleně
Ostatní

Přihlášky do 1. února 2016 na www.szuz.cz on.line

Obchodní podmínky:

1. Na akci se můžete přihlásit on-line vyplněním formuláře na www.szuz.cz
2. Přijetí vaší přihlášky SZÚZ potvrdí e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
3. Platba probíhá na základě faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána
elektronicky na adresu uvedenou na přihlášce.

Storno podmínky
4. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím datem
je datum, kdy SZÚZ obdrží storno přihlášky
5. V případě provedení storna přihlášky v termínu 5 -10 pracovních dnů před zahájením akce činí
storno poplatek 50% hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na učební materiály.
6. V případě provedení storna přihlášky méně než 5 pracovních dnů před zahájením akce
nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek a má právo na učební
materiály.
7. Účastník za sebe může vyslat náhradníka.

Ostatní ujednání
8. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout data konání akcí v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V
takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být sjednán nový
termín akce.
9. SZÚZ si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 10 pracovních dnů před
začátkem akce závazně nepřihlásil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.

