Plan szkolenia:

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

−

Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci
Zakres informacji gromadzonych w bazie GESUT,

dnia 4 luty 2016 (czwartek)

Procedura tworzenia powiatowej bazy GESUT,

w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie
al. Jana Pawła II 232
Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, służby geodezyjnej
i kartograficznej stopnia wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz wykonawców prac geodezyjnych.
TEMAT SZKOLENIA

Aktualizacja i udostępnianie powiatowej bazy GESUT,
Narada koordynacyjna.
−

Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza jako standardowe opracowanie kartograficzne

„Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle
nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT,
bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”



Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT500



Procedura tworzenia bazy BDOT500,



Aktualizacja i udostępnianie bazy BDOT500,

Szkolenie prowadzi Mirosław Puzia Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego



Tworzenie i udostępnianie mapy zasadniczej.

−

Program szkolenia:

Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB
•

Mapa do celów projektowych,

1000 – 1130 – sesja szkoleniowa

•

Wytyczenie obiektów budowlanych,

1130 – 1200 – przerwa na kawę

•

Inwentaryzacja powykonawcza,

1200 - 1330

•

Klauzule na materiałach PZGiK /uwierzytelnianie/.

900 – 1000 – rejestracja uczestników (kawa)

-

sesja szkoleniowa

1330 – 1400 – lunch
1400 - 1500 - dyskusja

−

Dyskusja i pytania

Koszt uczestnictwa:
- dla członków SGP o/Krakowskiego (nie zalegających ze składkami) –150,00
- dla pozostałych uczestników - 200,00
Szkolenie zwolnione z podatku VAT

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres asuryjak@op.pl do dnia 29.01.2016r.
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko, Imię PESEL, datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania, imię ojca, ( format:
Kowalska Anna 55052203322 22.05.1955 Pcim ul.Krótka 5, 31-115 Kraków c. Józefa , dane do faktury (nazwę, adres z
kodem i NIP) oraz kwotę i datę wpłaty

Informacji udziela kol. Anna Suryjak – asuryjak@op.pl, tel. 693-44-19-70, 12-421-25-79,

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu prosimy dokonywać ( po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia )
wyłącznie na konto SGP – Zarząd Oddziału w Krakowie, nr 83-1020-2892-0000-5002-0161-4205 29.01.2016r..
(koniecznie z dopiskiem szkolenie 04.02.2016r )


Uwaga !!
Dane osobowe są konieczne w związku ze zwolnieniem szkolenia z podatku VAT.

Mirosław Puzia

