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KOMISJA SZKOLENIOWA 
 

K O M U N I K A T 

 
Zarząd i Komisja Szkoleniowa Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew 

zawiadamia, że kurs European Tree Worker odbędzie się na terenie parku w Łazienkach 

Królewskich w Warszawie w terminie od 14.10 do 18.10 (kurs zostanie przeprowadzony pod 

warunkiem zgłoszenia się co najmniej 12 kandydatów). 

 

Wymogi formalne: 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (od lekarza 

uprawnionego do badań profilaktycznych) 

- zaświadczenie o uprawnieniach do pracy pilarką spalinową 

- zaświadczenie o ukończeniu kursu dostępu linowego (dla ETWL) 

- uprawnienia UDT do pracy z podnośnika (dla ETWP)  

 

Dla osób bez uprawnień z zakresu dostępu linowego przewidziany jest kurs (KDL) w terminie 

od 11.10 do 13.10 – szkolenie praktyczno-teoretyczne (kurs zostanie przeprowadzony pod 

warunkiem zgłoszenia się co najmniej 4 chętnych). 

 

Rodzaj kursu: 
Cena brutto (bez noclegów) w złotych 

Dla członków MTUiOD Dla pozostałych 

ETWL - kurs z dostępem linowym 1 600 1 800 

ETWP - kurs z dostępem z podnośnika 1 800 2 000 

ETWL + ETWP (w czasie jednego kursu) 2 100 2 300 

KDL - kurs z zakresu dostępu linowego 900 1 000 

 

Cena kursu obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i wyżywienie.  

 

Prosimy o możliwie szybkie potwierdzenie uczestnictwa w kursie i przesłanie karty zgłoszenia. 

Jednocześnie prosimy zainteresowanych o wpłatę zadatku w kwocie 500 zł do 16 września,  

zaś pozostałą kwotę do 30 września 2013 roku  na konto:  

BNP Paribas Bank Polska SA nr: 80 1600 1462 0008 2671 1831 6001 

 

Pytania i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:   treeworker.kurs@gmail.com  

 

Dodatkowe informacje pod numerami:  692 264 212   601 561 290 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

UCZESTNIKA KURSU NA STOPIEŃ EUROPEAN TREE WORKER 

 

imię i nazwisko:  

PESEL:  

adres zamieszkania:  

telefon:  

e-mail:  

wykształcenie:  

lata pracy przy drzewach:  

wersja kursu (zaznacz właściwe): ETWL ETWP KDL 

dane do faktury:  

uwagi:  

 

 
…………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia kursu, zgodnie 

z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 

 

……………………………………………………………………                       …………………………………………………………………… 

(data)        (czytelny podpis) 

 


