Pozvánka na dvoudenní seminář

Vše o koupacích jezírkách (…nejen pro projektanty)
Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky na plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek
a biobazénů v soukromých objektech. Účastníci získají informace o základních pojmech, principech
čištění vody, typech vodních prvků ve vztahu k technologii, poloze i velikosti zahrady. Pozornost
bude věnována rovněž nárokům na zdroj a kvalitu vody i potřebnou kapacitu energií. Neopomineme ani informace ohledně předání stavby jezírka, nároků na provoz a následnou údržbu.
Semináře je určen pro projektanty, majitele a pracovníky realizačních zahradnických firem, pedagogické pracovníky a studenty.

Kdy? 16.7. a 17.7. 2019
Kde? Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist, Na Panský 11, 252 41 Dolní Břežany

Vložné oba dny:
Vložné jeden den:

3350,- Kč + 21% DPH
2750,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně, studenti (ve věku do 26 let)
2100,- Kč + 21% DPH
1500,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně, studenti (ve věku do 26 let)

Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) při Svazu zakládání a údržby zeleně, z.s., IČO: 26526831

Časový harmonogram:
16.7. – úterý
09.45–10.00
10.00–13.00

13.00–14.00
14.00–16.30

16.30–17.30

Prezence účastníků
První přednáškový blok
Ing. Martin Panchartek – projektová dokumentace, stavební právo ve vztahu ke KJ a biobazénům
Ing. Jiří Šimka – koupací jezírka a biobazény – základní principy čištění vody, rozdělení, zdroje vody
Přestávka na individuální oběd
Druhý přednáškový blok
Ing. Jiří Šimka – zakládání jezírek z hlediska stavby, předání stavby, provoz, následná péče a údržba
Ing. Petr Halama – příklady a poznatky z praxe, ukázky realizací koupacích jezírek
Ing. Ondřej Poul – příklady a poznatky z praxe, ukázky realizací biobazénů
Vyhlášení oceněných děl 1. ročníku soutěže Koupací jezírko roku 2019

17.7. – středa
08.45–09.00
09.00–13.00

13.00–14.30
14.30–16.30

Prezence účastníků
První přednáškový blok – substráty a rostliny vhodné do koupacích jezírek
Marc Sczepanski (Biofermenta AT) – substráty vhodné pro koupací jezírka a biobazény
Ing. Jiří Šimka – praktické zkušenosti se substráty z České republiky
Ing. Jiří Řehoř – vodní a bahenní rostliny
Přestávka na individuální oběd, přesun na praktickou část do Černošic
Komentovaná prohlídka vodních a bahenních rostlin
V areálu firmy GARDEO s.r.o., Ukrajinská 1528, 252 28 Černošice
Ing. Jiří Řehoř – vodní a bahenní rostliny

Uzávěrka přihlášek je 30.6. 2019, počet míst je omezen. Přihláška je k dispozici elektronicky na www.abaj.cz. V přihlášce
si zvolíte, zda se zúčastníte obou dnů či pouze jednoho. Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky
SZÚZ. Občerstvení zajištěno.
Přednáška pana Marca Sczepanskiho bude tlumočena do českého jazyka. Přesun z Dolních Břežan do Černošic na komentovanou prohlídku rostlin dne 17.7. je individuální.
Změna programu vyhrazena.

Partnery soutěže jsou:

Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) při Svazu zakládání a údržby zeleně, z.s., IČO: 26526831

