Ochrana veřejné zeleně před škodlivými
organismy dřevin
Odborný seminář je určen především pro majitele a zaměstnance firem, které zakládají
zeleň a pečují o ni, a také pro správce zeleně

14. března 2016, BRNO
OTEVŘENÁ ZAHRADA NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, Brno
Přednášející: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D., Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
ANOTACE
Seminář se bude věnovat aktuálním odborným informacím, které pomohou správně se rozhodovat při
volbě metody ochrany rostlin zejména ve veřejné zeleni. Při nevhodném a necitlivém výběru metody
ochrany rostlin může právě v těchto místech docházet ke vzniku neakceptovatelných rizik pro zdraví
lidí, zvířat a pro životní prostředí. Seminář představí „Metodiku ochrany veřejné zeleně před
škodlivými organismy rostlin“, jejíž vznik iniciovalo Ministerstvo zemědělství. Metodika je soustředěna
na způsoby rozpoznání a určení příčin špatného zdravotního stavu veřejné zeleně a na možnosti
výběru metody jeho řešení, přičemž jsou zdůrazněny různé alternativy použití přípravků a rizika, která
tak mohou vzniknout.
Metodika zároveň reaguje na požadavky „Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů
v České republice“, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 660/2012.

Program semináře:
Dopolední blok: 10:00 – 12:30
Choroby dřevin, doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D
12.30–13.30

Přestávka

Odpolední blok: 13:30 – 16:00
Škůdci dřevin, Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

Vložné: 890,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně
Studenti a zaměstnanci škol, které jsou přidruženými členy SZÚZ
1 320,- Kč + 21% DPH – ostatní

Uzávěrka přihlášek 26. 2. 2016, počet míst je omezen.
Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.info
Přihlášením na akci akceptuje účastník níže uvedené obchodní podmínky.
Místo konání:
Otevřená zahrada Nadace Partnerství - Údolní 33, Brno, přístavba pasivního domu,
vchod C, 1. patro.
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 510 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 akce 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.

