PATRONAT NAUKOWY
KOMITET INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT MEDIALNY
BASENPROF
INSTAL
PŁYWALNIE I BASENY
RYNEK INSTALACYJNY
KOMITET NAUKOWY

Karol KUŚ - przewodniczący – Politechnika Śląska
Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
Zbyszko BUJNIEWICZ – Politechnika Śląska
Wojciech DĄBROWSKI - Politechnika Krakowska
Jan HUPKA – Politechnika Gdańska
Janusz JEŻOWIECKI – Politechnika Wrocławska
Sabina KUC – Politechnika Krakowska
Wojciech OZGOWICZ – Politechnika Śląska
Marek SOZAŃSKI – Politechnika Poznańska
Maria ŚWIDERSKA-BRÓŻ – Politechnika Wrocławska
Teodora TRACZEWSKA - Politechnika Wrocławska
Zbigniew TRZECIAKIEWICZ – Politechnika Śląska
Florian PIECHURSKI - sekretarz naukowy – Politechnika Śląska

KOMITET ORGANIZACYJNY

Anita ZAKRZEWSKA - przewodnicząca
Ewa GRUCA
Florian PIECHURSKI
Elżbieta SAWICKA - sekretarz organizacyjny

Termin wpłaty do 31.01.2017 r. na konto:

Politechnika Śląska ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice
60 1050 1230-1000 0002 0211 3056
koniecznie z dopiskiem: Symp. „INSTALACJE BASENOWE”
nazwa jednostki wpłacającej, imię i nazwisko uczestnika

Adres organizatora sympozjum:
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44-100 GLIWICE
Symp. "Instalacje basenowe"
tel./fax (0 32) 237-21-73,
e-mail: instalacje.baseny@polsl.pl i elzbieta.sawicka@polsl.pl
Rejestracja ON-LINE na stronie:
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RIE/Strony/konferencje.aspx

KOMUNIKAT I

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków
Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału
w XI Sympozjum Naukowo-Technicznym nt.:

INSTALACJE BASENOWE
projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie

które odbędzie się

w Jurze KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

w dniach 15.03. ÷ 17.03.2017 r.

TEMATYKA SYMPOZJUM
Celem sympozjum jest prezentacja i ocena krajowych oraz
zagranicznych osiągnięć i doświadczeń w technice basenowej ze szczególnym
uwzględnieniem następujących zagadnień:
 rozporządzeń i norm dotyczących technologii basenowych
i warunków sanitarnych,
 rozwiązań funkcjonalnych i budowlanych basenów oraz
kąpielisk,
 instalacji do uzdatniania wody basenowej,
 instalacji wod-kan i c.o. w obiektach basenowych,
 rozwiązań urządzeń do ogrzewania wody basenowej,
 wentylacji i klimatyzacji obiektów basenowych,
 planowania i finansowania inwestycji sportowych
/basenowych/,
 możliwości pozyskiwania środków dla współfinansowania
inwestycji rekreacyjno-sportowych,
 oceny kosztów eksploatacji obiektów basenowych.
Do udziału w sympozjum zapraszamy przedstawicieli środowisk
naukowych, projektantów, wykonawców, producentów i eksploatatorów
związanych z problematyką instalacji basenowych.
Zgłoszone referaty będą recenzowane i zostaną wydane
w formie monografii.
Istnieje również możliwość zamieszczenia w materiałach sympozjum
i wygłoszenia referatu firmowego, który nie będzie recenzowany.

KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 1450 zł.
Organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, dwa noclegi
14.03.2017/15.03.2015 i 15.03.2017/16.03.2017, pełne wyżywienie,
udział w spotkaniu koleżeńskim.
Koszt uczestnictwa dla autora referatu
współautorstwa dla 1-szego autora) wynosi 1250 zł.

(w

przypadku

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 250 zł,
tj. (1450 + 250)zł.
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu /w wynegocjowanych cenach/
na weekend po uprzednim zgłoszeniu organizatorom.

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY UDZIAŁU
W SYMPOZJUM:
uczestnictwo w sympozjum,
przygotowanie i wygłoszenie referatu,
przygotowanie i wygłoszenie referatu firmowego,
prezentacja firmy,
zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w materiałach sympozjum,
ekspozycja na stoisku firmowym
1. Uczestnictwo w sympozjum
zgłoszenie uczestnictwa /załączony formularz/ proszę przesłać
do 30.11.2016 r.
2. Przygotowanie referatu
zgłoszenie tytułu referatu do 30.11.2016, a referat proszę
przesłać na adres komitetu organizacyjnego do dnia
31.12.2016 r.
pełny tekst referatu /komunikatu/, przygotowanego zgodnie
z wytycznymi przesłanymi przez organizatora, proszę przesłać
do dnia 31.12.2016 r.
3. Referat firmowy
treść przygotowuje zainteresowany, zgodnie z wytycznymi
przesłanymi przez organizatora, w terminie do 16.01.2017 r.
 1012 stron - 900 zł
4. Prezentacja firmy podczas obrad plenarnych
formę i treść przygotowuje zainteresowany
 15 min wystąpienia - 800 zł
5. Reklama w materiałach sympozjum
formę i treść przygotowuje zainteresowany
 1 strona – reklama czarno-biała
- 250 zł
 1 strona – reklama w kolorze
- 550 zł
termin nadsyłania przygotowanej reklamy do 15.02. 2017 r.
6. Wystawa
formę i treść przygotowuje zainteresowany
 250 zł za 1 m2

