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1. Informacje ogólne

2. Miejsce i termin seminarium

Uprzejmie zawiadamiamy, że Instytut Inżynierii
Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale
Oddziału Wielkopolskiego Związ- ku Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej, orga- nizuje w bieżącym
roku XXIV Seminarium "Współczesne metody
budowy, wzmacniania i przebudowy mostów".
Prosimy o zgłaszanie referatów dotyczą cych:
- ciekawszych rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych budowy nowych obiektów, wzmoc nień,
napraw i remontów obiektów inżynierskich,
- przydatności określonych materiałów do budowy,
wzmocnień i napraw obiektów mosto- wych,
- wyników prac studialnych związanych z technologią
budowy nowych obiektów, podnoszeniem nośności,
naprawami i remontami,
- oceny aktualnej nośności obiektów mostowych,
- projektowania i wykonywania zabezpieczeń
antykorozyjnych,
wymiany
doświadczeń
związanych
z
wprowadzaniem do mostownictwa sytemu norm
PN-EN oraz ich stosowaniem do projektowania,
oceny nośności, budowy i przebudowy istniejących
mostów.

Seminarium odbędzie się w dniach 03 i 04 czerwca
2014. Planowane miejsce Seminarium: Hotel Delicjusz
w Rosnówku k. Poznania. Program wszystkim
zainteresowanym prześlemy do dnia 24.05.2014 roku.

Przewidujemy, że zagadnieniom związanych z
wprowadzaniem systemu norm PN-EN, będą
poświęcone specjalne sesje, a referaty będa
wygłaszali również zaproszeni specjaliści.
W czasie trwania seminarium będzie też możliwa
odpłatna prezentacja firm specjalizujących się w
projektowaniu i realizacji wzmocnień czy napraw oraz
dystrybucji materiałów, preparatów i specjalistycznego
sprzętu. Prezentacja może obejmować wystąpienia
promocyjne, wystawę, pokaz itp.

3. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie udziału w Seminarium na załączonych
kartach uczestnictwa (lub sposobem elektronicznym patrz strona www) prosimy przesłać na adres
organizatorów (z dopiskiem na kopercie "Seminarium
mostowe") w terminie do dnia 31.03.2014 roku. Koszt
uczestnictwa wynosi 900zł + 23% VAT (tj. 1107 zł z
VAT) od osoby. Koszty uczestnictwa obejmują
zakwaterowanie (dwa noclegi 02/03 i 03/04.06.2014),
wyżywienie, udział w imprezach towarzy- szących,
materiały konferencyjne, koszty organizacyjne. Opłaty
należy wnieść w terminie do dnia 30.04.2014 r. na
konto: Fundacja Nauka Dla Budownictwa (NIP
9721238038, REGON 302032302), os. Stefana
Batorego 25 m. 28 60-687 Poznań, Bank PKO BP SĄ
I/O Poznań, nr konta 23 1020 4027 0000 1902 0996
0214 z podaniem celu wpłaty: "XXIV Seminarium
mostowe". (Opłaty wnoszone po tym terminie będą
wyższe o 150,0zł + 23% VAT = 184,5 zł) Na
dowodzie wpłaty prosimy o podanie imiennej listy
uczestników. Kserokopię dowodu wpłaty prosimy
przedłożyć przy rejestracji.
Organizatorzy nie zwracają pieniędzy w wypadku
odwołania uczestnictwa na miesiąc przed
rozpoczęciem Seminarium (tj. po 03.05.2014). W
wypadku zgłoszenia rezygnacji przed tym terminem
będzie potrącone 20% wpłaconej kwoty. W celu
umożliwienia wystawienia faktury prosimy o
przesłanie lub złożenie w sekretariacie Seminarium,
najpóźniej do dnia 04.06.2014 pełnych danych o

firmie (osobie), na rzecz której ma być wystawiona
faktura.
4. Zgłaszanie referatów
Tytuł referatu z krótkim podaniem jego treści, tez
oraz istotnych wniosków, prosimy zgłaszać do dnia
15.03.2014, a ostateczny tekst referatu prosimy
nadesłać do dnia 30.04.2014. Referaty na podstawie
przesłanych streszczeń będą kwalifikowane przez
organizatorów. Informacje o przyjęciu (lub nie
przyjęciu) referatu oraz formie jego przygotowania
prześlemy zainteresowanym do dnia 31.03.2014.
Obszerne streszczenia referatów zostaną wydrukowane
w Materiałach Konferencyjnych (programie), a ich
pełny tekst umieszczony na płycie CD. Wszystkie
zakwalifi- kowane referaty zostaną ponadto poddane
recenzji przez Komitet Naukowy. W przypadku
akceptacji przez Komitet Naukowy, po uwzględniu
uwag,
wprowadzeniu stosownych poprawek i
uzupełnień, prace zostaną wydrukowane po
zakończeniu Seminarium w czasopismie: Archiwum
Instytutu
Inżynierii
Lądowej
Politechniki
Poznańskiej, jako recenzowane artykuły. O
akceptacji do druku artykułu, formie jego
przygotowania oraz wymaganych poprawkach i
uzupełnieniach poinformujemy zainteresowanych.
Zeszyt z artykułami prześlemy wszystkim
uczestnikom w ramach opłaty konferencyjnej.
5. Prezentacja firm
Chęć prezentacji firm z podaniem proponowanej formy
(wystawa, wystapienie promocyjne, druk reklamy,
pokaz) prosimy zgłaszać do dnia 31.04.2014 roku.
Warunki i szczegóły prezentacji prosimy ustalać
bezpośrednio z przewodni- czącym komitetu
organizacyjnego.

