KONGRES DIAGNOSTYKI DRZEW
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Opłata ze zniżką
CID - 20%

Opłata
standardowa

Wydarzenie

Data

KDD - I DZIEŃ WARSZTATOWY

31.03.2020

440 zł

550 zł

KDD 2020

01.04.2020

440 zł

550 zł

KDD - II DZIEŃ WARSZTATOWY

02.04.2020

440 zł

550 zł

Do 10 lutego 2020 r. trwa wczesna rejestracja. Cena za udział w jednym dniu kongresu wynosi
550 zł (1650 zł za całe wydarzenie) - możliwe jest przesyłanie zgłoszeń na wybrany dzień
Kongresu. Certyfikowanym Inspektorom Drzew oferujemy specjalną zniżkę - opłata za jeden dzień
wynosi 440 zł. Po zakończeniu wczesnej rejestracji opłata wzrośnie do 650 zł, ze zniżką CID 520 zł.
Podane kwoty są cenami netto (podatek VAT wynosi 23%). Przy zapłacie min 70% ze środków
publicznych opłata za wydarzenie jest zwolniona przedmiotowo z podatku VAT. W innych
przypadkach VAT 23%.
Imię i nazwisko
Instytucja
Numer legitymacji CID
E-mail
Tel. kontaktowy
Dane do faktury
(nazwa, adres, NIP)
Dodatkowe wymagania dot.
wyżywienia (wszystkie
posiłki są wegetariańskie)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu Kongresu Diagnostyki Drzew wraz
z zasadami ochrony danych osobowych.

……………………………………………………
(podpis)
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KONGRES DIAGNOSTYKI DRZEW
PROGRAM III KONGRESU DIAGNOSTYKI DRZEW
I DZIEŃ WARSZTATOWY 31.03.2020
8:30-9:00
9:00-12:00

Rejestracja uczestników
Architektura i morfoﬁzjologia drzew

Stefania Gasperini, Giovanni
Morelli
AR.ES, IT

12:00-13:00 Lunch
13:00-16:00

Stefania Gasperini, Giovanni
Zastosowanie zasad morfoﬁzjologi w praktyce cięcia
Morelli
drzew i konsekwencje dla ich stabliności
AR.ES, IT

DODATKOWE INFORMACJE: Liczba dostępnych miejsc ograniczona. Warsztat będzie prowadzony w języku włoskim
oraz angielskim. Tłumaczenie na język polski odbędzie się konsekutywnie.

KONGRES DIAGNOSTYKI DRZEW 1.04.2020
9:15-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:20 Rozpoczęcie III Kongresu Diagnostyki Drzew
10:20-11:20

Arborystyka i gleba - nie możemy zrozumieć zdrowia Neville Fay
drzew bez zrozumienia stanu gleby
Sustainable Soils Alliance, UK

11:20-12:00 Ocena i utrzymanie nowych nasadzeń drzew

Keith Sacre
Barcham Trees, UK

12:00-12:40 Lunch
12:40-13:20 Diagnostyka drzew - standardy i praktyka w Niemczech
13:20-14:00

Dirk DujesieYen
InsYtut fuer Baumpﬂege, DE

Zastosowanie zasad architektury i morfoﬁzjologii drzew Stefania Gasperini
w ich diagnozowaniu
AR.ES, IT

14:00-14:30 Przerwa kawowa
14:30-16:20

Inspekcja drzew przydrożnych jako metoda
ograniczania ryzyka dla ruchu drogowego

16:20-17:00 i-Tree - ile warte jest drzewo?
17:00

Katharina DujesieYen
BUND, DE
Jan Willem de Groot
Pius Floris, NL

Zakończenie
DODATKOWE INFORMACJE: Wykłady będą prowadzone w języku angielskim.
Tłumaczenie na język polski odbędzie się symultanicznie.
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KONGRES DIAGNOSTYKI DRZEW
II DZIEŃ WARSZTATOWY 2.04.2020 - liczba miejsc ograniczona
8:30-9:00

Rejestracja uczestników

Warsztat I
Reakcje ran drzew, zasada CODIT i
konsekwencje dla praktyki arborystycznej
GRUPA A

Ocena i formowanie młodych drzew GRUPA B

Dirk DujesieFen
InsYtut fuer Baumpﬂege, DE

Jan Willem de Groot
Pius Floris, NL
Keith Sacre
Barcham Trees, UK

9:00-12:00

12:00-13:00 Lunch

Warsztat II

13:00-16:00

Ocena i formowanie młodych drzew GRUPA A

Reakcje ran drzew, zasada CODIT i
konsekwencje dla praktyki arborystycznej
GRUPA B

Jan Willem de Groot
Pius Floris, NL
Keith Sacre
Barcham Trees, UK

Dirk DujesieFen
InsYtut fuer Baumpﬂege, DE

DODATKOWE INFORMACJE: Liczba dostępnych miejsc ograniczona. Uczestnicy warsztatów zostaną przydzieleni do
jednej z grup. Każda z grup weźmie udział w dwóch trzygodzinnych zajęciach warsztatowych. Warsztaty będą
prowadzony w języku angielskim. Tłumaczenie na język polski odbędzie się konsekutywnie.
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KONGRES DIAGNOSTYKI DRZEW
Regulamin Kongresu Diagnostyki Drzew
§ 1. Organizator
Organizatorem Kongresu Diagnostyki Drzew i wydarzeń towarzyszących jest Instytut Drzewa sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS: 0000809306
§ 2. Oferta
1. Organizator realizuje wydarzenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej
pod adresem kongresdrzew.pl
2. Oferta określa: zakres tematyczny, termin, program i miejsce wydarzenia oraz wysokość opłaty za
udział w wydarzeniu.
§ 3. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz wypełnienie przez uczestnika
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, nie później niż 7 dni
roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia
2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia
formularza zgłoszeniowego.
3. W przypadku, gdy uczestnik jest pracownikiem delegowanym, wypełnione zgłoszenie uczestnictwa
winno zostać wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań
ﬁnansowych przez delegujący Podmiot i przesłanie w formie skanu drogą elektroniczną na adres
mailowy: kongres@instytut-drzewa.pl
4. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym
Regulaminie i ma charakter umowy wiążący obydwie strony szkolenia.
5. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas wydarzenia zaświadczenie uczestnictwa w
szkoleniu.
§ 4. Opłaty
1. Płatności za udział w wydarzeniu dokonuje się na podstawie zgłoszenia i przekazanej faktury VAT z
czternastodniowym terminem płatności. Faktura wystawiana jest z datą sprzedaży przypadającą na
dzień zgłoszenia.
2. Faktury za udział w wydarzeniu są zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność następuje ze środków
publicznych, w pozostałych przypadkach cena szkolenia jest powiększana o 23% VAT
3. Uczestnik ma możliwość wskazania innego sposobu zapłaty. Chęć zmiany należy zgłaszać informując o
tym w uwagach formularza zgłoszeniowego
4. Organizator może wprowadzać zniżki lub promocje na wydarzenie, zgodnie z warunkami
przedstawionymi w ofercie.
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§ 5. Rezygnacja
1. Bezpłatnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać do 7 dni przed terminem wydarzenia
informując o tym w formie pisemnej (mailowej).
2. Rezygnacja w krótszym terminie lub nieobecność na wydarzeniu, skutkuje naliczeniem 50% kosztów. W
indywidualnych przypadkach możliwe jest naliczenie mniejszych kosztów.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do
odwołania lub przełożenia wydarzenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na dwa tygodnie
przed planowanym terminem wydarzenia.
2. W przypadku dokonania przedpłaty przez uczestnika, który nie będzie mógł wziąć udziału w
zaproponowanym nowym terminie, Organizator niezwłocznie zwróci wpłacone środki
3. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie formularza
zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
uczestnikiem a Organizatorem.
§ 7.Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest (ADO): Instytut Drzewa sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Oboźnej 145 we Wrocławi, 52-244, e-mail: biuro@instytut-drzewa.pl.
2. ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) tego rozporządzenia
3. Dane będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, na potrzeby prowadzenia listy obecności,
ewidencji oraz dokumentacji prowadzonego wydarzenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale
konieczne dla udziału w wydarzeniu.
4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez
Organizatora w celu informowania go o nowych szkoleniach, publikacjach i wydarzeniach
realizowanych przez Instytut Drzewa Sp. z o.o.
5. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa Administrator może archiwizować dane lub przekazać je osobom trzecim w celu
archiwizacji, dokumentacji lub rozliczenia przeprowadzanego wydarzenia. Dane osobowe nie będą
proﬁlowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane podmiotom trzecim spoza
Unii Europejskiej.
6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia. Uczestnikom przysługuje również prawo do
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

ORGANIZATOREM KONGRESU JEST INSTYTUT DRZEWA

