Kupujecie Państwo drogą internetową do końca roku 2020 nagrywane wykłady
elektroniczne w formie podcastów ( filmy 45 min) i jednocześnie macie
Państwo prawo do uczestnictwa w wykładach stacjonarnych za 0 zł w roku 2021.

PROGRAM OFEROWANYCH WYKŁADÓW
Program wykładów powstał na podstawie 25 - letnich obserwacji i pracy w branży
budowlanej i około-budowlanej. Wykładowcy to wyselekcjonowani, pełni pasji i chęci
dzielenia się wiedzą branżowcy oraz praktycy. To fachowcy z doświadczeniem i
wykształceniem kierunkowym. To projektanci, kierownicy budów, zarządzający
procesem inwestycji, kosztorysanci, analitycy, doradcy ... którzy na podstawie
własnych przeróżnych doświadczeń i obserwacji przekazują swoje spostrzeżenia i
udzielają niezwykle cennych podpowiedzi.

Lista Naszych Wykładowców oraz możliwość zakupu wykładów:
www.akademiabudowydomu.pl

Wykłady dla osób planujących realizację budowlanego zadania inwestycyjnego
(budowę domu, realizację inwestycji budowlanej) lub zakup nieruchomości (zakup
działki, zakup mieszkania, inwestycję w zakup nieruchomości).

16 godzin lekcyjnych po 45 minut = 720 minutna nagraniu, które przygotuje
Ciebie do jednej z najważniejszych decyzji, którą podejmujesz w swoim życiu
…
Możecie wybrać Państwo jeden lub kilka wybranych wykładów po
przyporządkowanym numerze, lub zakupić pakiet 16 godzin lekcyjnych.

Cena za pakiet to 499 zł brutto. Cena za wybrany wykład 39,00 zł brutto.
www.akademiabudowydomu.pl

Powitanie – dostępne na https://www.facebook.com/AkademiaBudowyDomu/

Tematy wykładów Akademia Budowy Domu:
1. Chcę budować! Od czego muszę zacząć?
2. Za co trzeba zapłacić? Składowe cenowe w procesie inwestycji,
a świadomość przy analizie kosztów realizacji inwestycji. Jakie mamy obecnie
ceny?
3. Nieco o zawartości – projekt budowlany, a projekt budowlany - czyli
podstawowe zadania dla procesu projektowego.
4. Studium „ złego przypadku”, czyli co wynika w praktyce z braków
projektowych i niedomówień. Przykłady.
5. Działka budowlana i istotne zagadnienia przed zakupem.
6. Przyłącza do budynku - omówienie od strony formalnej. Instalacje.
7. 3 zdania o technologiach budowlanych dla zakresu stanu surowego budynku.
8. Umowy i gwarancje od strony zabezpieczeń prawnych.
9. Zapytanie ofertowe/ Zapytanie do Wykonawcy - zgodne z detalami projektu?
10. Z czego budujemy, czyli chemia i fizyka, a nasze świadome wybory!
11. Od strony finansowej czyli o kredytowaniu bankowym.
12. „Energooszczędny”, „Pasywny”, „Ekologiczny”, a … sprawne budowanie.
13. Konsekwencje zamian przyjętych w projekcie materiałów i systemów.
14. Projekty typowe/katalogowe i budowanie na ich podstawie.
15. Mostki termiczne. Szczelność budynku. Energooszczędność.
16. Materiałoznawstwo, czyli trwałość przyjmowanych rozwiązań, a oferty
rynkowe. Jak kupować budynek gotowy lub mieszkanie ?

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Wykładów zamieszczonym na stronie
www.akademiabudowydomu.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.AkademiaBudowyDomu.pl

Zakupione wykłady nie mogą być odtwarzane publicznie, a służą do celów
edukacyjnych dla nabywcy wykładów.
Zakupione wykłady nie mogą być podstawą do prowadzenia szkoleń grupowych
przez nabywcę danego wykładu lub pakietu wykładów.

Uwaga! Informacja o Wykładach stacjonarnych pojawi się w grudniu 2020 r.

