
 

 
ZGŁOSZENIE  UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

 
"ABC ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I  ZIELENIĄ "  

 
Koszty zakwaterowania: 
 
• w pokoju 2,3 - osobowym   1.100,00 zł + 8 % VAT =  1.188,00 zł brutto  x .........=  ........................ PLN 

 
• w pokoju 1- osobowym   1.250,00 zł + 8 % VAT = 1.350,00 zł brutto  x .........=  ……....…..…...  PLN 
 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza komputerowo lub pismem drukowanym.  

 UCZESTNIK I UCZESTNIK II UCZESTNIK III 

Imię     

Nazwisko    

e-mail    

Stanowisko    

Tel. kontaktowy    
Program 
 "A", "B", "C", "D"    

 
Dane Zamawiającego/Zgłaszającego (płatnika) do wystawienia faktury / kontaktu: 

 Adres wysyłki faktury Adres płatnika faktury 

Nazwa    

Adres    

Kod i miejscowość   

NIP   
 

Faktura za pobyt wystawiona przez Hotel Atut Wielkopolskie Centrum Konferencyjne będzie do odbioru w recepcji w dniu 
wyjazdu lub zostanie przesłana pocztą z terminem płatności 7 dni. 
  
Oświadczenia: 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r., oraz Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), 
 

 rezygnacja z uczestnictwa możliwa w terminie nie później niż do dnia 6 marca 2020r. bez poniesienia kosztów 
uczestnictwa.  

 
Podpis i pieczęć Gł. Księgowego:    ………………………………………………................................................………………….   

 
Imię i nazwisko osoby oraz  

podpis dokonującej zgłoszenie:       ……………………………………………..........................…………………………. 
 
Uwaga: 
 
Zgłoszenie uczestnictwa uprzejmie prosimy przesłać najpóźniej do 28 lutego 2020r. w jednej z następujących form: 

 

 skan e-mailem na adres:  e-mail: zgloszenia@lehmann-partner.pl 
 

 faksem na numer  63 246 74 45 wew. 46  
 

Ilość miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszenia. 
 

Informacje oraz druk zgłoszenia dostępne również na: 
 www.pomiarydrogowe.pl 
 https://www.facebook.com/lehmannpartner/ 
 
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:  
Ewelina Fabiszak:        tel. 63 246 74 45  w. 52; kom. 797 161 911; e-mail: efabiszak@lehmann-partner.pl 
Katarzyna Jaśkiewicz: tel. 63 246 74 45  w. 87; kom. 508 875 300; e-mail: kjaskiewicz@lehmann-partner.pl 

http://www.pomiarydrogowe.pl/
https://www.facebook.com/lehmannpartner/


 
 

 
PROGRAM WARSZTATÓW 

 
"ABC ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I  ZIELENIĄ " 

 
Wielkopolskie Centrum Konferencyjne "ATUT" Licheń Stary, 25-27 marca 2020r. 

 
 
Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat: 
 

 zarządzania infrastrukturą drogową z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, 

 prowadzenia baz danych w zakresie ewidencji dróg i mostów oraz zajęcia pasa drogowego, 

 projektowania organizacji ruchu, 

 diagnostyki stanu drzew, 

 zarządzania pasem drogowym, 

 redakcji map tematycznych oraz przeprowadzania analiz przestrzennych. 

 

Warsztaty szkoleniowe:  

 

 Grupa "A" - Narzędzia wspomagające zarządzanie infrastrukturą drogową. 

Zajęcia dedykowane dla osób, rozpoczynających prace z programami wspomagającymi 

zarządzanie drogami 

 

 Grupa "B" - Gromadzenie, analiza, projektowanie danych związanych z zarządzaniem infrastrukturą   

                   drogową. 

Zajęcia poszerzające wiedzę osób posiadających doświadczenie w pracy z programami 

wspomagającymi zarządzanie drogami 

 

 Grupa "C" - Analiza przestrzenna z wykorzystaniem programu QGIS 

Nowoczesne technologie GIS w zarządzaniu drogami 

 

 Grupa "D" – Inwentaryzacja i diagnostyka drzew w pasie drogowym. 

Zajęcia poszerzające wiedzę w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym 

z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania  

 

 Konsultacje. 

 

 

Wykłady:  
 

 organizacja i inżynieria ruchu, 

 wybrane zagadnienia prawne w zarządzaniu drogami, 

 diagnostyka dróg, 

 nowości w technologii budowy dróg, 

 panel dyskusyjny. 

 


