
 

WARUNKI  LOGISTYCZNE 
 

1. Miejsce obrad: INTERFERIE SA Hotel BORNIT 

ul. A. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba  

2. Zakwaterowanie: 

a) pokoje 2-osobowe z łazienką, wc, telefonem, radiem i TV  

(nie rezerwujemy pokoju dla jednej osoby) 

b) parking (płatny indywidualnie), 

3. W kosztach uczestnictwa organizatorzy zapewniają: 

a) 3 noclegi:11/12, 12/13, 13/14.05.2008 r., 

b) posiłki: od kolacji 11.05.2008 r. do obiadu 14.05.2008 r. 

(włącznie), w tym spotkania koleżeńskie 12 i 13.05.2008 r., 

c) sesję terenową, 

d) materiały przedkonferencyjne zawierające streszczenia  

    referatów i komunikatów w języku polskim i angielskim, 

e) materiały pokonferencyjne wydane drukiem. 

 

 

 
REKLAMA: 

 

1. Reklama w materiałach konferencyjnych: 

    - formę i treść przygotuje zainteresowany i prześle do 15.04.2008 r.  pod adresem 

      Komitetu Organizacyjnego – RZGW we Wrocławiu, 

    - koszt 500 zł za 1 stronę B-5, opłata do 15.04.2008 r. na konto konferencji. 

2. Wystawa: 

    - formę i treść przygotuje zainteresowany i zgłosi do 15.04.2008 r. na adres 

      Komitetu Organizacyjnego – RZGW we Wrocławiu, 

    - powierzchnia wystawowa: minimum 2 m2, 

    - koszt: 150 zł za 1 m2; opłata do 15.04.2008 r. 

3. Stanowisko komputerowe: 

    - zakres prezentacji zgłosi zainteresowany do Komitetu Organizacyjnego, 

    - koszt: 150 zł/stanowisko (sprzęt własny), 

    - opłata do 15.04.2008 r. na konto konferencji. 

4. Prezentacja firmy: 

  - formę i treść przygotuje zainteresowany,  

  - czas 5-15 min.; opłata 500 zł/5 min. do 15.04.2008 r. na konto konferencji. 
 

 

XII  MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA 

NAUKOWO-TECHNICZNA 

„ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  WODNYMI 

W  DORZECZU  ODRY” 
Szklarska Poręba,  11–14.05.2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Komunikat nr 1 
 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 
1. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, 

Poznaniu i Szczecinie 

2. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 

3. Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu 

4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu 

5. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

6. Przedsiębiorstwo Geologiczne „PROXIMA” SA we Wrocławiu 

7. Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski 

8. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 

 Oddział Dolnośląski 

 

 



 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 ul. C.K. Norwida 34       faks 071 328 13 39 

 50-950 Wrocław    

      P Nr 1432 

informacje: 

  Elżbieta Bazan  tel. 071 328 30 30 

  Aneta Poddubik  tel. 071 328 66 51 (54) wewn. 121 

  Agnieszka Wójcicka  tel. 071 328 48 88 wewn. 114 

e-mail:  zasoby.wodne@rzgw.wroc.pl 

konto:  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

93 1500 1793 1217 9003 2676 0000 

(z dopiskiem konferencja) 

(prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury) 

 

 
 

 

TEMATY: 

1. Współpraca międzynarodowa w gospodarce wodnej  

w dorzeczu Odry. 

2. Doświadczenia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. 

3. Zarządzanie zasobami wodnymi. 

Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. 

Strategie, planowanie, modelowanie i monitoring. 

Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami wodnymi. 

4. Doświadczenia związane z bezpieczeństwem powodziowym. 

Planowanie, programowanie ochrony przed powodzią. 

Wpływ powodzi na infratsrukturę gospodarki 

komunalnej. 

5. Oczyszczanie ścieków i gospodarka osadami ściekowymi. 
 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
termin zgłoszenia: 18.04.2008 r. 

na adres Komitetu Organizacyjnego – RZGW we Wrocławiu 
ilość miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń 

 

1. Imię i nazwisko ...................................................................................  

2. Tytuł i stopień naukowy .....................................................................  

3. Miejsce pracy (nazwa, adres do korespondencji, telefon) .................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

4. Zgłaszam referat (komunikat) pt.:  .....................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

5. Zgłaszam udział w reklamie (1,2,3,4)  ...............................................  

6. Zgłaszam udział w sesji terenowej:   
7. Wpłacam poniższą kwotę z tytułu kosztów uczestnictwa: 

    do 15.04.2008 r. – 850 zł lub 

    po 15.04.2008 r. – 900 zł na konto konferencji. 

 Autor nadsyłając artykuł do druku oświadcza tym samym, że nie był on dotąd 

i nie będzie publikowany w innym czasopiśmie lub materiałach 

konferencyjnych bez pisemnej zgody Redakcji. 

 Autor przyjmuje odpowiedzialność za uzgodnienie  prawa do publikacji 

artykułu ze swoim zakładem pracy. 

 Artykuł jest kierowany do druku po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta 

oraz po opracowaniu redakcyjnym. 

 Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań redakcyjnych oraz 

niezbędnych zmian terminologicznych. 

 

 
podpis uczestnika podpis dyrektora/prezesa 

 

Streszczenia referatu (komunikatu) w języku polskim i angielskim 

prosimy przesłać w terminie do 04.04.2008 r., a pełny tekst do 30.04.2008 r. 

Forma przygotowania referatu - w załączniku do komunikatu nr 1. Nie będą 

przyjmowane streszczenia i referaty przygotowane w innym układzie. 

Streszczenia referatów i komunikatów zostaną powielone metodą małej 

poligrafii i przekazane uczestnikom przed konferencją. Referaty i komunikaty 

wraz z dyskusją i wystąpieniami okolicznościowymi zostaną wydrukowane 

w materiałach pokonferencyjnych. 


