NOWE TECHNOLOGIE W SIECIACH I INSTALACJACH
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
INSTYTUTU INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH

zaprasza do wzięcia udziału
w XII Konferencji Naukowo-Technicznej
która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r.
w Beskidzie Śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli środowisk
naukowych, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów
sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
KOMITET NAUKOWY
Karol Kuś – przewodniczący, Politechnika Śląska, profesor zw.
Wojciech Dąbrowski - Politechnika Krakowska, profesor zw.
Janusz Jeżowiecki - Politechnika Wrocławska, profesor zw.
Andrzej Kotowski - Politechnika Wrocławska, profesor zw.
Beata Kowalska - Politechnika Lubelskie, dr hab. inż., prof. w PL
Andrzej Kuliczkowski - Politechnika Świętokrzyska, profesor zw.
Marian Kwietniewski - Politechnika Warszawska, profesor zw.
Tadeusz Siwiec - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. inż., profesor w SGGW
Ziemowit Suligowski - Politechnika Gdańska, profesor zw.
Ewa Zielewicz - Politechnika Śląska, dr hab. inż., prof. w PŚ
Florian Piechurski - sekretarz naukowy, Politechnika Śląska, dr inż., doc. w PŚ

PATRONAT NAUKOWY
Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej POLSKIEJ AKADEMII NAUK

PATRONI MEDIALNI

TEMATYKA KONFERENCJI
materiały, uzbrojenie i opomiarowanie stosowane w budowie oraz wymianie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej z uwzględnieniem terenów górniczych
monitoring i aparatura do diagnostyki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
renowacja i naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
pompownie wodociągowe i kanalizacyjne
materiały stosowane w wykonawstwie i wymianie wewnętrznych instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych

armatura i opomiarowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
zagadnienia prawne oraz warunki techniczne realizacji i eksploatacji sieci oraz instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych
ekonomika stosowania różnych rozwiązań technicznych i materiałowych w sieciach i instalacjach
wodociągowych i kanalizacyjnych

PROPONUJEMY
NASTĘPUJĄCE
FORMY UDZIAŁU
W KONFERENCJI:

• uczestnictwo w konferencji,
• przygotowanie i wygłoszenie referatu,
• prezentacja firmy,
• wygłoszenie i zamieszczenie referatu sponsorowanego
w pracy zbiorowej,
• zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w pracy zbiorowej,
• ekspozycja na stoisku firmowym

• Przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji do 3. 04. 2018.
• Zgłoszenie tematu referatu wraz z krótkim streszczeniem
(do 1500 znaków) do 12. 01. 2018.
• Przesłanie pełnego tekstu referatu do 16. 03. 2018
• Wpłacenie należności do 10. 04. 2018

TERMINY

Autorzy zaakceptowanych referatów zostaną powiadomieni
o formie ich przygotowania do publikacji mailowo. Pełne
teksty artykułów będą recenzowane i wydane w formie
monografii pod redakcją K. Kusia i F. Piechurskiego
(4 pkt. zgodnie z klasyfikacją MNiSW). Ponadto istnieje
możliwość opublikowania artykułów w czasopismach naszych
Patronów medialnych.

KOSZTY
UCZESTNICTWA

• Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1300 PLN
i obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne,
dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie
w hotelu, udział w spotkaniu koleżeńskim.
• Dopłata do noclegu w pokoju 1-osobowym wynosi 200 PLN
• Opłata dla pierwszego Autora referatu wynosi 1150 PLN
z noclegiem w pokoju 2-osobowym i 1300 PLN - w pokoju
1-osobowym.
• Referat sponsorowany
treść przygotowuje i prezentuje zainteresowany, zgodnie
z wytycznymi przesłanymi przez organizatora, w terminie
do 23.03.2018 - 1000 PLN – do 15 stron.
• Reklama zamieszczona w monografii
formę i treść przygotowuje zainteresowany, termin
nadsyłana 30.03.2018 na adres komitetu organizacyjnego:
400 PLN za 1 stronę B5 – reklama czarno-biała
800 PLN za 1 stronę B5 – reklama w kolorze.
• Ekspozycja na stoisku firmowym
formę i treść przygotowuje zainteresowany - 250 PLN
za 1 m2.
• Prezentacja firmy podczas obrad plenarnych
formę i treść przygotowuje zainteresowany - 1000 PLN
za 15 min wystąpienia.

Wpłaty prosimy dokonać w terminie do 10.04.2018 r. na konto:
Politechnika Śląska
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
W tytule wpłaty należy podać nazwę konferencji, nazwę jednostki wpłacającej, imię i nazwisko
uczestnika.
Faktura VAT zostanie wysłana do Państwa po otrzymaniu płatności.
Konferencja jest zwolniona z podatku VAT.
KOMITET ORGANIZACYJNY
Anita Zakrzewska – przewodnicząca
Joanna Wyczarska-Kokot
Magdalena Łój-Pilch
Anna Lempart
Adres organizatora konferencji:
Politechnika Śląska
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18
44-100 GLIWICE
tel.: (0 32) 237 22 43
tel.: 605 686 142
fax: (0 32) 237 21 73
e-mail: anita.zakrzewska@polsl.pl
http://Iiwis.ise.polsl.pl/index.php/ntwk2018/

