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Uprzejmie informujemy, że Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz firma 

Ogrody Rakoczy organizują Konferencję pt. "Nowoczesne technologie dla terenów zieleni", która odbędzie się  

25. listopada 2016 roku we Wrocławiu. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych  

i naukowych wykorzystywanych w architekturze zieleni, ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne zastosowanie.  

Jako organizatorzy, zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji. Jest ona kierowana m.in.  

do przedstawicieli firm zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, projektantów a także osób 

odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni. Tematyka 12 wykładów będzie obejmować  m.in. ochronę roślin w terenach 

zieleni, cięcie krzewów, przygotowanie gleby oraz nawadnianie i nawożenie. Jeden z paneli poświęcony będzie 

zielonym dachom. Wykłady wygłoszą naukowcy z różnych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicy oraz praktycy. 

Specjalnym prelegentem będzie profesor Manfred Köhler z Hochschule Neubrandenburg, założyciel Green Roof 

Centre of Excellence oraz autor wielu publikacji na temat zielonych dachów i ścian. Będzie to również okazja do 

dyskusji i wymiany doświadczeń w gronie specjalistów. Swoje produkty przedstawią także przedsiębiorstwa z branży 

ogrodniczej dostarczających technologie i materiały dla terenów zieleni. 

 Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym UP we Wrocławiu w Pawłowicach 

(http://www.up.wroc.pl/kontrahenci/43164/palac_i_folwark.html) na obrzeżach Wrocławia. Do dyspozycji gości 

będzie m.in. kawiarnia i darmowy parking. Centrum jest zlokalizowane w historycznym miejscu z malowniczym 

parkiem. Dużym atutem Centrum jest wygodny dojazd autostradą A8 lub drogą S8.  

 Opłata konferencyjna wynosi 70,00zł brutto (35zł brutto dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu), w jej koszt wliczone są materiały konferencyjne, obiad oraz poczęstunek kawowy. Liczba uczestników 

konferencji jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnione zgłoszenia prosimy wysyłać na 

adres: joanna.szymanska@up.wroc.pl, tel. 71 320 54 81. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania, które 

prosimy kierować do pani Pauli Sypniewskiej biuro@green-on.pl, tel. 733 013 705 lub do dr Katarzyny Wróblewskiej, 

tel. 71 320 17 22.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.green-on.pl.      
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