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P E R F O RM AN Ţ Ă P E N T R U V I I TO R

INVITAŢIE 21 – 23 AUGUST 2019
ȘCOALA DE VARĂ 2019 privind localizarea pierderilor
de apă
Fundaţia Româno-Germană Aquademica în colaborare cu Compania de
Apă Someș organizează, în perioada 21 – 23 august 2019, ȘCOALA DE
VARĂ privind localizarea pierderilor de apă. Locaţia evenimentului este
Hotel Belvedere din Cluj Napoca.
Avem plăcerea de a vă invita la un eveniment 100% practic, care își propune să
reducă pierderile de apă pentru compania gazdă și să testeze tehnologii și
concepte aplicabile în orice companie din România. Metodele testate sunt
Tehnologia scanării din satelit pentru a prelocaliza pierderile de apă,
utilizarea loggerilor de zgomot pentru prelocalizare, corelare și localizare.

Gazda evenimentului:
Compania de Apă Someș

Partener: BioTech SRl –
reprezentantul firmei UTILIS în
România

Pierderile de apă reprezintă banii pe care orice companie de apă îi are în
buzunarul propriu și pe care îi poate pierde dacă nu intervine în a repara
acele avarii.
Vă invităm așadar să faceti parte din acest demers, să participați cu personal
specializat în localizarea pierderilor de apă, dotat cu echipamente specifice. Prin
acest eveniment, pe lângă transferul de informații privind bunele practici în
domeniu, ne propunem să devenim o comunitate care ajută efectiv la reducerea
pierderilor de apă. Vom crea grupuri de lucru, fiecare având câte o zonă clar
trasată (indicată de tehnologia scanării prin satelit), prin care vor putea utiliza
orice tehnologie și metodă cunoscute pentru a localiza pierderile de apă.

Partener media: revista
Detectivii Apei Pierdute

Avantajele participării:
- coordonarea unui proiect și a unei echipe în vederea identificării pierderilor de
apă, stabilirea strategiei;
- testarea de noi tehnologii;
- discuții și schimb de experiență între specialiștii de teren.
- dezvoltarea aptitudinilor de lucru în echipă;
- leadership și dezvoltarea echipelor de lucru.
Doriți să reduceți pierderile de apă?
La următoarea ediție a Școlii de vară, vă invităm să fiți chiar dumneavoastră
gazda care va beneficia de specialiștii în localizarea pierderilor de apă.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu interes!

Public țintă: responsabili
localizare pierderi de apă,
operatori - detectori pierderi
de apă, manageri care
stabilesc strategia de reducere
a pierderilor de apă.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

ȘCOALA DE VARĂ 2019 privind localizarea
Pierderilor de apă
Date companie: SC ..........................................................................................................................
CUI ......................... Nr. Reg. Com. .....................................Cont ....................................................
Banca ...............................................................................................................................................
Str. ................................ Nr. ............... Localitatea ............................... Judeţ .................................
Cod poştal ........................ Telefon ...................................... Fax .....................................................
E-mail ........................................................................................ Website .......................................

Nr.
crt.

Nume şi prenume participanţi

Funcţia

Mobil

E-mail

1
2
3
4
5
Semnătura autorizată şi ştampila societate,

Taxa de participare: 300 lei/persoană
Reduceri:
5% pentru grupuri de peste 3 persoane de la aceeaşi firmă
10% pentru grupuri de peste 5 persoane sau membri asociaţi
Reducerile NU sunt cumulative.
Limita maximă 20 de cursanţi.
Modalităţi de plată : - până în 21.08.2019, prin virament bancar în contul Aquademica RO43 BRDE 360S V960 1627 3600
BRD Timişoara, CIF: 26187019.
Termenul de înscriere: 20.08.2019
Detalii despre cazare:
Hotel Belvedere Cluj Napoca ---- 0724 211 989 Mirela Dan marketing.cluj@unita-turism.ro .
Preţ cazare cu reducere: 250 lei camera dublă.
Privind rezervarea la hotel, pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelul mai sus menţionat, vă rugăm să faceţi
precizarea că veţi participa la un seminar Aquademica – Detectivii Apei Pierdute.

Rezervarea camerelor se face de către participanţii la seminar.
Pentru a putea beneficia de reducerea oferită de hotelurile mai sus menţionate, vă rugăm să faceţi precizarea că veţi
participa la un seminar Aquademica – Detectivii Apei Pierdute.
Costurile cazării sunt suportate de către participanţii la seminar.
Cazarea la aceste hoteluri este asigurată doar în limita locurilor disponibile.
Pentru rezervare este recomandat să sunaţi cu cel puţin o săptămână înainte de începerea seminarului.

Contact Fundaţia Aquademica:
Alin Anchidin – 0726 397 519, alin.anchidin@aquatim.ro, fax 0256 294 753.

