XI Konferencja Naukowo-Techniczna
Ochrona i rekultywacja jezior
12-14.06.2019 Grudziądz
Szanowni Państwo.
Zapraszamy do uczestnictwa w XI edycji konferencji poświęconej ochronie i rekultywacji zbiorników wodnych, która odbędzie się w dniach 12-14
czerwca 2019 r., w Grudziądzu. Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno przedstawicieli środowisk naukowych, jak i
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i firm. Jej celem jest wymiana doświadczeń wśród uczestników, a także nabycie najnowszej
wiedzy z zakresu metod oceny stanu i ochrony zdegradowanych zbiorników wodnych oraz technik ich rekultywacji. Wzorem poprzednich edycji,
będziemy dyskutować na temat metod diagnozowania stanu ekosystemów wodnych i zlewni, metod rekultywacji, uwarunkowań administracyjnoprawnych i ekonomicznych realizacji rekultywacji, przykładów rekultywacji. Na konferencji chcielibyśmy zwrócić uwagę na znaczenie warunków
hydrologicznych w zabiegach rekultywacyjnych (zasilanie podziemne, spływ powierzchniowy, dopływy), a także na takie zagadnienia, jak
oddziaływanie inwazyjnych gatunków oraz nowe rodzaje zanieczyszczeń (światło, plastik). Tematyka konferencji jest szeroka i otwarta, by
pozostawić uczestnikom szanse na zaproponowanie nowych, istotnych zagadnień.
Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Do zobaczenia w czerwcu 2019 roku
Organizatorzy
W programie przewidziano:
Miejsce i termin konferencji:
- 5 sesji referatowych, około 25 referatów i komunikatów,
Grudziądz, Hotel Rudnik, 12-14 czerwca 2019
- sesję terenową,
Rozpoczęcie 12.06.2019 godzina 10:00
- sesję posterową,
Zakończenie 14.06.2019 około godziny 13:00
- prezentacje najnowszych metod rekultywacji,
Prezentacje i promocje:
Świadczenia:
- prezentacja audiowizualna podczas sesji referatowych – 1000 zł + VAT
- zakwaterowanie w hotelu (***) w dniach 12/13 i 13/14 06.2019 r.
- reklama w materiałach konferencyjnych II, III i IV strona okładki – 1400 zł
w pokojach 1- lub 2-osobowych wg deklaracji i wnoszonych opłat,
+ VAT
- wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
- wkładka dwustronna – 700 zł + VAT (należy dostarczyć wydrukowane
- udział w sesjach referatowych i terenowej,
wkładki w nakładzie 300 egz., format 175x245 mm, do obcięcia do formatu
- możliwość prezentacji wyników badań i doświadczeń w formie
165x235 mm)
referatu, komunikatu lub posteru,
- stoisko ekspozycyjne – koszt 1 m2 – 250 zł + VAT
- materiały konferencyjne,
- spotkanie towarzyskie.
Referaty kalendarium:
Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru prosimy o:
 Przesłanie streszczenia (do 300 słów) w formie wydruku i w postaci elektronicznej (*.doc, *docx) do dnia 30.12.2018 r. na adres
sekretariatu konferencji.
 O zakwalifikowaniu referatu autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową do 15.01.2019 r., wraz z informacją o sposobie przygotowania
artykułu do publikacji (dostępnej także na stronie www.ochronajezior.pl).
 ostateczną wersję referatu w formie wydruku i w wersji elektronicznej, po zakwalifikowaniu, należy przesłać na adres sekretariatu
konferencji do dnia 30.03.2019 r.
Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie monograficznym ze stosowną punktacją.
Warunki uczestnictwa:
- pełen pakiet (2 noclegi, wyżywienie, sesja terenowa,
imprezy towarzyszące, udział w obradach, materiały) ……………….890 zł + VAT
- pełen pakiet bez noclegów ………………………………………….710 zł + VAT
- pełen pakiet (autorzy referatów) ……………………………………820 zł + VAT
- pełen pakiet bez noclegów (autorzy referatów) …………………… 640 zł + VAT
- pełen pakiet studenci bez noclegów……………………….………...450 zł + VAT
- tylko udział w obradach i materiały ………………………………...300 zł + VAT
- dopłata do pokoju 1-osobowego (2 doby) …………………………. 190 zł + VAT
- dodatkowy nocleg (1 doba) ………………………………………... 140 zł + VAT
Zgłoszenia i wpłaty wnoszone do 28.02.2019 r. – rabat 5%, Ostateczny termin wpłat 25.05.2019 r.

Oddział Toruń

Sekretariat konferencji: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń
56 6629075, 56 6629077, szkolenia.pzits@vp.pl
www.ochronajezior.pl

