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Koszty sponsoringu nie obejmują koszty uczestnictwa w konferencji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Przewodniczący:
prof. dr hab. inŜ. Andrzej Rudnicki - Politechnika Krakowska
Przewodniczący Honorowi:
prof. dr inŜ. Wojciech Suchorzewski - Politechnika Warszawska
prof. dr inŜ. Andrzej RyŜyński - Politechnika Poznańska
Członkowie:
prof.. dr hab. inŜ. Włodzimierz Czyczuła - Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inŜ. Ryszard Krystek - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inŜ. Wiesław Starowicz - Politechnika Krakowska
prof... dr hab. inŜ. Tomasz Szczuraszek - Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
prof. dr hab. inŜ. Jacek śak - Politechnika Poznańska
mgr inŜ. Jan Friedberg - Krakow, niezaleŜny ekspert
dr inŜ. Marek Litwin - ITS Polska
Sekretarze naukowi:
dr inŜ. Mariusz Kaczmarek - Politechnika Poznańska
dr inŜ. Andrzej Krych - Politechnika Poznańska
dr inŜ. Jeremi Rychlewski - Politechnika Poznańska
dr inŜ. Andrzej Szarata - Politechnika Krakowska

SPONSOROWANIE KONFERENCJI:
Podajemy wysokość opłat sponsorskich bez uwzględnienia kosztów uczestnictwa:
Wydzielenie stoiska w kuluarach Konferencji w Rosnówku - 3 000 zł
Strona reklamowa z logo w materiałach konferencyjnych - 2 000 zł
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Zgłoszenie udziału w konferencji naleŜy nadsyłać na adres Biura Konferencji na adres:
Oddziału SITK w Poznaniu,
ul.. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań do 31 maja 2011 r. ze wskazaniem swoich adresów
korespondencyjnych, w tym
adresu email.
Opłata konferencyjna (uwzględniająca m.in. materiały konferencyjne, koszty wyżywienia,
koszt wycieczki
technicznej, pracę tłumaczy, oraz koszty organizacyjne) wynosi:
- bez noclegów: 980,00 zł
- z jednym noclegiem: 1090,00 zł
- z dwoma noclegami: 1200,00 zł
Opłata wraz z potwierdzeniem uczestnictwa powinna być wniesiona na konto Oddziału
SITK w Poznaniu nr .56 1090 1359 0000 0000 3501 9561
Następne komunikaty zostaną wysłane osobom lub instytucjom, ktore zgłoszą swoje
uczestnictwo.
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Konferencje SITK skupią wokół siebie wielu pracowników naukowych,

ekspertów i projektantów z licznych jednostek naukowych szkół wyższych,

jednostek samorządowych i administracji publicznej oraz krajowych

i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Każdy uczestnik otrzymuje na miejscu książkę konferencyjną oraz komunikat

konferencyjny z pełnym programem sesji.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO BIURA KONFERENCJI:
Maria Hora-Kułakowska

SITK ul Wieniawskiego 5 9 61 712 PoznRP Poznań , ań. / -

Tel fax 48 8 537 307 602 785 702./ : ( ) ,61 - -
e-mail: poznan.sitk@gmail.com
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