Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy
Lasów Państwowych w Bedoniu
zaprasza na

CENTRALNY KURS BRAKARSKI
Termin: 16 - 27 listopada 2020 r.
Kurs przeznaczony jest głównie dla osób:
- ubiegających się o pierwszą i najwyższą, instruktorską klasę brakarską
- na szkoleniu można ubiegać się również o niższe klasy brakarskie
- zajmujących się gospodarką drewnem w RDLP i Nadleśnictwach
- pracowników prowadzących i nadzorujących odbiórkę drewna
Można na nim uzyskać również najniższą III i II klasę brakarską

Wykład na temat sytuacji na rynku drzewnym
Racjonalne wykorzystanie drewna - od strony ekonomicznej
Rozpoznawanie wad drewna i jego manipulacja
Sporządzanie szacunku brakarskiego drzew na pniu
Odbiór, ewidencja i przekazywanie surowca drzewnego
Zasady sprzedaży, handel i marketing surowca drzewnego, reklamacje
Zasady konserwacji drewna
Nowości w obsłudze rejestratora leśniczego
Model pozyskiwania drewna kłodowanego
Nowoczesne metody pomiaru drewna
Kurs odbędzie się w OS-W „Leśnik” w Orzechowie
na terenie Nadleśnictwa Ustka – RDLP w Szczecinku
Cena szkolenia szacowana jest na 2150 zł netto od osoby +
koszt całodziennego wyżywienia i zakwaterowania

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej ORWLP
w Bedoniu
mgr inż. Wojciech Sarzyński
tel. (042) 677 25 53, 693-440-934,
E-MAIL: w.sarzynski@bedon.lasy.gov.pl
Zgłoszenia prosimy kierować na podany e-mail
Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy nie później niż 3 tygodnie przed szkoleniem komplet
niezbędnych dla uczestnika informacji
Wzór zgłoszenia na następnej stronie

Zgłoszenie na Centralny Kurs Brakarski
Orzechowo 16 – 27 listopada 2020 r.

Adresat:
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy
Lasów Państwowych w Bedoniu
ul. Sienkiewicza 19
95-020 Andrespol
pieczątka jednostki
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( podpis osoby upoważnionej )

(*)

* - prosimy o przesłanie dokumentów poświadczających posiadaną klasę brakarską.
Przypominamy, że uzyskanie wyższej klasy brakarskiej jest możliwe po okresie minimum dwóch lat
od terminu poprzedniej weryfikacji.

