
MEGHÍVÓ 
az  

"Aktív élet határok nélkül"  
című szakmai képzésre  

 
MÉK által jóváhagyott képzés a "Design for All" elvek  

érvényesítésének lehetőségeiről a közterek  

tervezése és kivitelezése során 
 

A rendezvény MÉK bírálati sorszáma: 2017/31.  
Továbbképzési pont értéke: 1,5 pont 

 

Időpont és helyszín:  

2017. november 15.  

Betekints Wellness és Konferencia Hotel 

8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4. 

PROGRAM 

9:00-9:30 Regisztráció 

 
9:30-10:10  Moduláris kötélhálós mászórendszerek kreatív 

   tervezőknek (Tomasz Zlobiczki export  

   menedzser; MagicNets Lengyelország) 

 
10:10-10:30 Innovatív, akadálymentesített megoldások  

   integrált játszóterekre Nyíregyháza város 
   példáján (Pták István past president a Rotary 

   Club és Nyíregyháza Város Önkormányzatának 
   képviseletében) 

 

10:30-11:00 Egyedi játszótéri elemek nem csak fából -  

   Bemutatkozik a Royal-Kert Kft. fejlesztő és 
   gyártói partnere (Sándor Anita üzletágvezető 

   Royal-Kert Kft., okleveles táj-és kertépítész  
   mérnök) 

 

11:00-11:40 Környezet és természetvédelmi szempontok a 
   játszótereken és a kertekben "CO2 NO  

   THANKS " (Anna Pavoni export menedzser;  

   Legnolandia, Olaszország) 

 
11:40-12:00 Parkfitnesz, Street Workout és más köztéri 

   eszközök a Royal-Kert Kft-től - Műszaki  
   tartalom specifikálása a tervezésben   
   (Schindler Anikó marketing vezető, 

   Royal-Kert Kft.) 

 
12:00-12:45 Ebédszünet  
 



12:45-13:10 Játszóterek tervezése az egyetemes tervezés  

   jegyében (Fördős-Hódy Erzsébet rehabilitációs  

   szakmérnök, az Egyetemes Tervezés Információs  

   és Kutatóközpont szakmai vezetője) 
 

13:10-13:50 Zöldtetők és zöldfalak az egészséges  

   városokért (Dezsényi Péter elnök, Zöldtető és  

   Zöldfal Építők Országos Szövetsége) 
 

13:50-14:10 Gyermek kertépítő verseny egy város  

   főutcáján - Apró kezek, csodakertek (Lobitz  

   Ákos ügyvezető, Dzsungelország Kft.) 
 

14:10-14:40 Környezettudatos - a GreenCity elvein alapuló  

   - tervezés nemzetközi példákon  keresztül 
   (Szabó Patrícia tudományos-kommunikációs   
   menedzser, tájépítész-mérnök, Green City  
   Hungary) 

 

14:40-15:00 Fenntartható zöldterületek létesítése stabilizált 
   burkolatok alkalmazásával (Mazák György 

   projektmenedzser, MIXTURA Kft.) 

 

A szakmai rendezvény végén a résztvevők között kisorsolunk 
egy SAMSUNG GALAXY táblagépet! 

 
Regisztrációs űrlap kitöltéséhez KATTINTSON IDE. 

 
A jelentkezés határideje: 2017. november 10. 

Részvételi díj: 1500 Ft/fő 
 

A befizetéshez a jelentkezést követően díjbekérőt küldünk, 

majd az összeg beérkezése után számlát állítunk ki, mely a 
rendezvény helyszínén, a regisztrációnál vehető át. 

 
További információ és elérhetőségek: 

 
Royal-Kert Kft. 

Schindler Anikó marketing vezető  

+36 20 282 3994 

marketing@royalkert.hu 

 

Kövessen bennünket! 

https://goo.gl/forms/rYnQhJxPjkAYwDUA2
https://www.facebook.com/jatszoterek.fitneszeszkozok.traktorok/

