Karel Rys a Česká zahradnická akademie Mělník
Vás tímto srdečně zvou na

školení software Sadovnická projekce
Vážení přátelé,
zveme Vás na školení programu Sadovnická projekce pro uživatele, kteří by si rádi osvěžili své
znalosti či se naučili něčemu novému. Školení pořádáme v areálu České zahradnické akademie
v Mělníku.
Školení je rozděleno podle rozsahu na školení pro začínající a pro pokročilé uživatele. Je samozřejmě
možné přihlásit se na obě školení, i když se probíraná témata částečně překrývají. Uživatelé zahrádkářské
verze se mohou školení účastnit také, budeme ale probírat i funkce, které jsou dostupné pouze
v profesionální verzi programu. Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování školení.
Termín

Rozsah školení

Místo

Středa 20. února 2019
Čtvrtek 21. února 2019

Pro začátečníky ČZA Mělník, Na Polabí 411, 276 01 Mělník
Pro pokročilé
ČZA Mělník, Na Polabí 411, 276 01 Mělník

Na školení pro začátečníky budeme probírat i zcela základní věci (označování, kopírování prvků,
přesouvání, tisk půdorysu apod.). Na školení pro pokročilé se soustředíme na obtížnější témata (připojení
podkladů z AutoCadu, WMS, inventarizace, terénní modelace apod. a některé základní věci rozebereme více
do hloubky).
Kdy: termín je uveden u každého školení. Školení probíhá vždy od 10:00 (přesně) do 16:00 hod.
Cena: školení stojí 700 Kč + 21 % DPH za osobu (847 Kč včetně DPH). Prosím uveďte do přihlášky, zda
máte zájem také o zajištění oběda v ceně 60 Kč + 21 % DPH (72,60 Kč včetně DPH) ve školní jídelně.
Školení i případný oběd se hradí předem (platba převodem) na základě proforma faktury, kterou Vám
zašleme e-mailem po obdržení závazné přihlášky.
Přihláška: vyplněnou přihlášku nám prosím zašlete nejlépe e-mailem. Do přihlášky nezapomeňte uvést:
jméno, fakturační údaje, termín(y) školení a zda si přejete zajistit oběd.
Kapacita: v každém termínu maximálně 20 účastníků. Školení proběhne v učebně vybavené projektorem
a 20 počítači. Během školení má každý účastník k dispozici počítač s aktuální profesionální verzí Sadovnické
projekce a přístupem k internetu. Kurz povedou dva lektoři (Karel Rys a Ing. Zuzana Tachezy). Školení
proběhne jen v případě, že účastníků bude nejméně 10.
Náplň školení: podrobný seznam probíraných témat naleznete v přiložené osnově školení. V závěru školení
bude prostor pro Vaše dotazy (lze využít i čas po skončení školení).
S přáním pěkného dne
Karel Rys
vývoj software, správa počítačových sítí

Karel Rys, tel. (+420) 604 846 436, e-mail karel@rysovo.cz, webové stránky www.sadovnicka-projekce.cz

