
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - WSTĘPNY 

Wypełniony formularz dla każdego uczestnika prosimy odesłać na mail szkolenia@eko-trek.pl.  

Zgłaszam udział w kursie  

„Kurs przygotowawczy do certyfikacji ETW EAC climbing”  

Termin: …………………. 2019  Miejsce: Wrocław 

1. Dane uczestnika: 

Imię/ imiona i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Data urodzenia  

2. Zamówienie szkolenia i ceny:  

 Chciał(a)bym wziąć udział w pełnym kursie (5 modułów) -  2214,00 zł brutto (w tym vat 23%)  

LUB  

 Chciał(a)bym wziąć udział w wybranych modułach szkolenia (po 492,00 zł brutto każdy). Proszę zaznaczyć 

wybrane moduły w tabeli. Dostępność opcji w miarę wolnych miejsc w danym dniu. 

 Wstęp do kursu: European Tree Worker – wymagania i przebieg egzaminu.  
Moduł. 1. Biologia i fizjologia drzew, rozpoznawanie gatunków, podstawowa diagnostyka drzewa. 

 Moduł 2. Pielęgnacja i cięcia drzew – drzewa młode, dojrzałe, sędziwe 
 Moduł 3. Sadzenie/ przesadzanie drzew. Zabezpieczanie drzew, także na terenach inwestycyjnych.  
 Moduł 4. Uwarunkowania krajowe i europejskie zawodu Tree Worker. Przepisy bhp. Ustawa o 

ochronie przyrody. Gatunki chronione i ochrona drzew.  
Współpraca z urzędem. 

 Moduł 5. Warsztat z pracy w zespole/ climber + grounder/ ratownictwo. Przygotowanie do 
egzaminu praktycznego 

 Razem ………. Modułów x 492,00 zł = …………….. zł 

 

Dodatkowo:  

 Zamawiam podręcznik (najnowszy podręcznik EAC w 3 językach PL, ENG, DE)– 250,00 zł brutto  

Płatność: 40% zaliczki w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia na kurs, pozostała część najpóźniej 5 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia.  

Nr konta: Raiffeisen Polbank   57 1750 1064 0000 0000 1168 9574 (EKO-TREK Jerzy Stolarczyk) 

W treści przelewu: imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz nazwa i termin szkolenia/kursu 

3.  Fakturę/ rachunek proszę wystawić na:  

Nazwa instytucji  

Dokładny adres  

NIP  

4. Nocleg: Uczestnicy pokrywają koszty noclegu samodzielnie. 

 Proszę o pomoc w rezerwacji noclegu na terenie Wrocławia  pok. 1 os.   pok. 2 os.    1 miejsce w 

pok. 2 os.  Inne opcje: …………………  

Zobowiązuję się uiścić opłatę za zamówione noclegi samodzielnie   

WROCŁAWSKA SZKOŁA ARBORYSTYKI  

EKO-TREK Jerzy Stolarczyk  

Jamnik 1 55-140 Żmigród 

NIP 898-109-28-78 

mailto:szkolenia@eko-trek.pl


5. Oświadczenia: 

 Pracuję na drzewach od 

minimum 1 roku*) 

 Ogółem pracuję na drzewach od ……………………. lat 

W tym praca z użyciem lin ……….. na podnośniku ……......  

 Załączam na potwierdzenie …………………………………………………….*) 

(wpisać rodzaj potwierdzenia, np. zaświadczenie pracodawcy, 

zaświadczenie z dział. gospodarczej, referencje).  

Prace na drzewach wykonywane w 

ostatnich 12 miesiącach  

  Cięcia/ pielęgnacja  korony    Wycinka drzew     Zabezpieczenia 

korony      Ochrona / Nawożenie        Nasadzenia / przesadzenia    

Inne …………………………………………………………………………………………… 

Orzeczenie lekarza medycyny pracy 

o braku przeciwskazań  do pracy na 

wysokości pow. 3 m*) 

 Mam, ważne do …..…/ ……./………… r    

 Załączam kopię do wglądu                  *) 

Certyfikat / zaświadczenie o 

ukończeniu kursu pierwszej pomocy 

przedmedycznej **) 

 Mam, ważne do …..…/ ……./………… r   

 Załączam kopię do wglądu                  

 Nie mam, ale oświadczam, że posiadam odpowiednie umiejętności i 

zobowiązuję się przedstawić zaświadczenie o ich potwierdzeniu przy 

zgłoszeniu do certyfikacji EAC**) 

Certyfikat/ zaświadczenie o 

ukończeniu kursu pilarza drwala lub 

operatora pilarki **)  

 Mam, załączam kopię do wglądu 

 Nie mam, ale oświadczam, że posiadam odpowiednie umiejętności i 

zobowiązuję się przedstawić zaświadczenie o ich potwierdzeniu przy 

zgłoszeniu do certyfikacji EAC 

Certyfikat/ zaświadczenie o 

ukończeniu kursu dostępu linowego 

do pracy na drzewach - poziom A we 

Wrocławskiej Szkole Arborystyki lub 

odpowiedniki **) 

 Mam,  załączam kopię do wglądu 

 Nie mam, ale oświadczam, że posiadam odpowiednie umiejętności i 

zobowiązuję się przedstawić zaświadczenie o ich potwierdzeniu przy 

zgłoszeniu do certyfikacji EAC 

Certyfikat/ zaświadczenie o 

ukończeniu kursu ścinki sekcyjnej/ 

pracy pilarką na wysokości z lin  - 

poziom B we Wrocławskiej Szkole 

Arborystyki lub odpowiedniki **) 

 Mam,  załączam kopię do wglądu 

 Nie mam, ale oświadczam, że posiadam odpowiednie umiejętności i 

zobowiązuję się przedstawić zaświadczenie o ich potwierdzeniu przy 

zgłoszeniu do certyfikacji EAC ETW 

 

 Zapoznałem/am się z regulaminem szkoleń na www.eko-trek.pl i akceptuję jego ustalenia.*) 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji szkolenia/kursu oraz 

komunikacji z Organizatorem szkolenia * 

 Zgadzam się na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Na adres e-mail: ………………………………………………. 

 Zgłaszam chęć przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego EAC ETW we Wrocławiu w 2019.  

 

Miejscowość i data*) ………………………Podpis zgłaszającego*): ……………………….. (ew) Pieczęć  

*) pola obowiązkowe   

**) kopie zaświadczeń oraz potwierdzenia okresu pracy należy przesłać razem ze zgłoszeniem Przy braku ważnych zaświadczeń w dniu zgłoszenia 

zgłaszający podejmuje zobowiązanie o uzyskaniu odpowiednich zaświadczeń i ich okazania najpóźniej w momencie zgłoszenia do certyfikacji  

INFORMACJA: EKO-TREK Jerzy Stolarczyk, Jamnik 1,55-140 Żmigród jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji szkolenia/ kursu; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momenc ie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dane mogą być udostępniane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji kursu 

(ubezpieczyciele, służby księgowe, trenerzy), podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych; dane osobowe będą przechowywane odpowiednio do wymogów prawa do czasu niezbędnego dla realizacji 

kursu i jego następstw; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Proszę przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza oraz kopii zaświadczeń na adres: szkolenia@eko-trek.pl  

Kontakt: EKO-TREK Jerzy Stolarczyk, Jamnik 1 55-140 Żmigród  szkolenia@eko-trek.pl  tel. 605 415 216  

http://www.eko-trek.pl/
mailto:szkolenia@eko-trek.pl
mailto:szkolenia@eko-trek.pl

