SÉRIE ŠKOLENÍ V ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMECH

Co si přečteme- zapomeneme, co vidíme – naučíme se, co si vyzkoušíme - pochopíme :-)
A proto pokračujeme v úspěšném programu seminářů a školení i formou dílen!, která Vám mohou pomoci
osvojit si nové, případně prohloubit dosavadní dovednosti, a také získat certifikáty, kterými se budete
moci prezentovat ….
Typy a obsah školení každý rok aktuálně upravujeme!!
Letošní školení:
B1 Teorie a praxe návrhu závlahových systémů – dílna
Detailní uvedení do problematiky návrhu závlahových systémů. Školení probíhá formou celodenní dílny s
ukázkou a vyzkoušením postupu při návrhu závlahového systému - analýza zdroje vody, volby a rozmístění
postřikovačů, dimenzování trubních rozvodů, dělení systému do sekcí, návrh kabelových vedení a volba
ovládacího systému. Praktické školení návrhu ZS – účastníci si sami vyzkoušejí vzorový návrh zahrady krok
za krokem.
C1 Osvětlovací technika do zahrad in-lite / Čerpací technika
Kombinované školení – dopoledne bude probíhat seznámení se sortimentem progresivního holandského
výrobce osvětlovací techniky in-lite a uvedení do obecné problematiky návrhu a instalace moderního
osvětlení zahrad. Odpoledne bude probrán sortiment čerpací techniky používané v oblasti závlahových
systémů zahrad, parků a sportovních ploch od standardních řešení až po nejaktuálnější novinky v oboru
(frekvenční měniče, filtrace, dopouštění ...).
B2 Teorie a praxe instalace závlahových systémů – dílna
Detailní uvedení do problematiky instalace zavlažovacích systémů pro zahrady, zahrnuje všechny
aspekty instalace, vytyčování systému, provádění zemních prací, volba trubních materiálů, ventilové
rozvody, servis a zazimování systémů. Instalace a nastavování postřikovačů. Seznámení se sortimentem
největšího světového výrobce profesionálních závlah Rain Bird i dalších výrobců. Školení probíhá formou
celodenní dílny - praktické vyzkoušení montáže závlahových detailů, nastavení postřikovačů,
programování ovládací jednotky, volba správného režimu závlahy apod.

Kdy?
Úterý 28.1.2020
B1 - Teorie a praxe návrhu závlahových systémů – dílna
Středa 29.1.2020
C1 – Osvětlovací technika do zahrad in-lite/ Čerpací technika
Čtvrtek 30.1.2020
B2 – Teorie a praxe instalace závlahových systémů – dílna
Všechny dny 8:30 až 16:00
Kde?
Parkhotel Průhonice, Uhříněveská 12, 252 43 Průhonice, http://www.park-hotel-praha-pruhonice.cz/cs/
Parkování zajištěno, spojení MHD: autobusy 363 a 385 z Opatova metro C
Vložné?
1.000,- Kč při platbě do 31.12.2019
1.500,- Kč při platbě do 10.1.2020 (uzávěra přihlášek)
- cena na osobu a jeden typ školení
Cena obsahuje veškeré studijní materiály, certifikát o absolvování školení a stravování v místě konání po celý
den.
Ubytování si rezervuje každý účastník sám. Předběžně je ubytování zajištěno v místě konání školení, Parkhotelu
Průhonice. Garantováno je však pouze do 6.1.2020. Při objednávání ubytování nahlaste rezervaci ITTEC
(cena bude zvýhodněna – single 1380,-, double 1780,- Kč / pokoj / s DPH,
rezervace na tel.: 267 750 405, email: info@parkhotel-pruhonice.cz).
Platbu vložného za školení převodem na základě vystavené faktury, kterou obdržíte na Váš email. Vyplněnou
přihlášku (viz příloha) zašlete na mail zavlahy@ittec.cz .
Při následném nákupu zboží realizační firmou nad 20.000,- Kč bez DPH po rabatech i jarních akčních slevách do
31.5.2020, Vám bude vráceno formou dodatečné slevy z faktury 1.000,- Kč.
Kde neuvedeno – vždy ceny bez DPH
Přihlášku zašlete prosím emailem co nejdříve!
POZOR – tato školení NENAHRAZUJÍ naše každoroční setkání závlahových instalačních firem!!
Individuelní školení, která pořádáme v průběhu roku, jsou také stále k dispozici, v případě zájmu nás
kontaktujte.
Těšíme se na setkání a spolupráci v roce 2020.
... buďte s námi profesionály ...
Akce se koná pod záštitou Rain Bird a mezinárodní aliance Rainworks.
Za tým ITTECu
Ing. Naďa Braťková
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Teorie a praxe návrhu závlahových systémů - dílna
Osvětlovací technika in-lite/ Čerpací technologie
Teorie a praxe instalace závlahových systémů - dílna

Prosíme, doplňte elektronicky popř. vyplňte tiskacími písmeny a zakroužkujte požadovaný typ školení.
Všechny semináře se konají v Parkhotelu Průhonice, Uhříněveská 12, 252 43, začátek v 8:30
** Vložné:
1.000,- Kč bez DPH
- cena na osobu a den školení při přihlášení a platbě provedené do 31.12.2019.
1.500,- Kč bez DPH
- cena na osobu a den školení při přihlášení a platbě provedené do 10.1.2020 (uzávěrka přihlášek).
Vložné obsahuje veškeré studijní materiály a stravování v místě konání. Možnost vrácení vložného!
Při následném nákupu zboží realizační firmou nad 20.000,- Kč bez DPH po rabatech i jarních akčních slevách
do 31.5.2020, Vám bude vráceno formou dodatečné slevy z faktury 1.000,- Kč.
Kde neuvedeno – vždy ceny bez DPH.
Zašlete prosím přihlášku emailem co nejdříve!
Platbu pak proveďte převodem na základě vystavené faktury, kterou obdržíte na Váš email.
Závazně se přihlašuji na vyznačená školení:
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Oblast Vaší činnosti
Instalační firma, zahradník
Prodejce, obchodník
Architekt, projekční kancelář
Zástupce měst a obcí
jiný:

Zkušenosti ve vybraném oboru
začátečník
teoretické znalosti
let činnosti

Přihlášku odešlete na email:

zavlahy@ittec.cz

