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Miejsce obrad
Obrady odbędą się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Żwirki i Wigury 9/13.

Kalendarium
Zgłoszenie uczestnictwa:

30.06.2013

Przesłanie e-mailem streszczenia zgłoszonego referatu lub posteru wraz z tytułem w wersji polskiej
i angielskiej:
30.06.2013
Przesłanie pocztą wydruku pełnego tekstu zgłoszonej pracy wraz z płytą CD:
28.02.2013
Zgłoszenie reklam firm:
31.07.2013
Dokonanie opłaty:
31.07.2013

Problematyka Konferencji
X Międzynarodowa Konferencja jest kontynuacją tematyki podjętej podczas poprzednich
Konferencji i będzie obejmowała następujące grupy problemów:
1. Aspekty prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska.
2. Ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego wynikającego z dopływu zanieczyszczeń oraz środki
i działania ograniczające ryzyko.
3. Jakość środowiska a produkcja żywności.
4. Technologie i techniki rekultywacji terenów zdegradowanych.
5. Zarządzanie ryzykiem środowiska na poligonach wojskowych.
6. Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
7. Ocena szkód środowiskowych i ich rekompensata.
8. Analityka w badaniach środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem prac na rzecz monitoringu.
9. Uwalnianie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska.
10. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne.

Możliwości publikowania wyników prac naukowych:.






w recenzowanym czasopiśmie „Environmental Protection and Natural Resources”, znajdującym się
na liście czasopism MNiSW (5 punktów), w którym publikowane są tylko oryginalne prace naukowe,
napisane w języku angielskim i opracowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów zamieszczonymi
pod adresem: www.ios.edu.pl
w recenzowanym czasopiśmie „Roczniki Gleboznawcze”, znajdującym się na liście czasopism
MNiSW (5 punktów), w którym publikowane są tylko oryginalne prace naukowe, napisane w języku
polskim lub angielskim i opracowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów zamieszczonymi pod
adresem: www.ptg.sggw.pl
w materiałach konferencyjnych zawierających streszczenia wszystkich prac (referatów i posterów)
udostępnianych w wersji papierowej.

Artykuły nadesłane w terminie do 28.02.2013 roku, bezpośrednio do Redakcji wybranego
czasopisma wraz z dopiskiem: Konferencja „Obieg pierwiastków”, będą opublikowane w formie
elektronicznej na platformie Versita Open w trzecim kwartale 2013 roku. Prace dostarczone
w późniejszym terminie ukażą się w 2014 roku.
Koszt opublikowania jednego artykułu na platformie Versita Open wynosi:
60 PLN + 23% VAT za stronę (do 250 słów na stronie).

Języki Konferencji: polski i angielski.
Promocja i reklama firm
W czasie Konferencji będą zorganizowane wystawy promujące firmy, których profil działania jest związany
z problematyką Konferencji.
Szczególne warunki promocji i reklamy firm na Konferencji znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Konferencji jest nadesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa do Sekretariatu
Konferencji, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz wniesienie opłaty
w wysokości 184,50 PLN (150 PLN + 23% VAT) do dnia 31 lipca 2013 r.
Uczestnictwo w sesjach naukowych dla studentów jest bezpłatne.
Opłata za promocję i reklamę firm wynosi 369 PLN (300 PLN + 23% VAT).
Opłaty należy wnieść na konto:
Bank PEKAO S.A., nr rachunku: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334, z dopiskiem: Konferencja
"Obieg pierwiastków" z wykazem nazwisk uczestników Konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty:






materiałów konferencyjnych;
uczestnictwa w obradach;
obiadu i napojów w przerwach Konferencji;
kolacji;
transportu autokarowego między miejscem obrad a proponowanym zakwaterowaniem.

Podane koszty nie obejmują kosztów delegacji służbowych i noclegów.
Organizatorzy Konferencji nie rezerwują noclegów.
Uczestnicy zainteresowani noclegiem mogą dokonać rezerwacji osobiście, bezpośrednio w hotelu.
Z przyczyn organizacyjnych proponowane zakwaterowanie to Sieć Starthotel, do której należą hotele:
Atos(*), Aramis(*), Portos(***), ul. Mangalia 1 w Warszawie; centralna rezerwacja: tel.: 22 463 63 63,
fax: 22 463 63 62; http://www.starthotel.pl

Załączniki


Karta Uczestnictwa.



Zaproszenie do promocji i reklamy firm.

K ARTA U CZESTNICTWA
Zgłaszam udział w Kon ferencji

OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE:
BIOAKUMULACJA - TOKSYCZNOŚĆ – PRZECIWDZIAŁANIE
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI:

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Telefon;
e-mail
Zgłaszam: referat

lub poster

Tytuł referatu lub posteru: ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Opłatę za udział w Konferencji wynoszącą: 184,50 PLN (150 PLN + 23% VAT) należy przesłać do
dnia 31 lipca 2013 r. na konto:
Bank PEKAO S.A., nr rachunku: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334, z dopiskiem: Konferencja
"Obieg pierwiastków" z wykazem nazwisk uczestników Konferencji.
Uczestnictwo w sesjach naukowych dla studentów jest bezpłatne.

Uwaga! Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztu noclegu.
Dane do wystawienia faktury za udział w Konferencji:
NAZWA I ADRES INSTYTUCJI:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
NIP: ........................................

.........................................
Uczestnik

........................................
Kierownik jednostki

Zgłoszenia proszę przesłać na adres:
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
00-548 Warszawa
ul. Krucza 5/11d
tel.: 22 375 05 25
fax: 22 375 05 01; e-mail: sekretariat@ios.edu.pl

ZAPROSZENIE DO PROMOCJI I REKLAMY FIRM
W

związku

z

organizacją

X

Międzynarodowej

Konferencji

Naukowo-Technicznej,

pt.

Obieg pierwiastków w przyrodzie: BIOAKUMULACJA – TOKSYCZNOŚĆ – PRZECIWDZIAŁANIE
w dniu 27 września 2013 r., zapraszamy Państwa do zaprezentowania oferty firmy.
Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy Al. Żwirki i Wigury
9/13 w Warszawie.
Uczestnikami naszej Konferencji będą specjaliści zajmujący się gospodarką wodno-ściekową,
ochroną i odnową powierzchni ziemi, jak również przedstawiciele laboratoriów monitoringu
środowiska i różnych branż przemysłu.
Ze względu na możliwość dotarcia do specjalistycznej grupy odbiorców, jaką stwarzają kuluarowe
spotkania podczas Konferencji, postanowiliśmy w sposób najbardziej efektywny ułatwić kontakt obu
stronom:


oferujemy Państwa firmie powierzchnię wystawienniczą obok sali konferencyjnej,



na powierzchni wystawienniczej zorganizujemy stoiska reklamowe, gdzie przez cały czas
trwania Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji
z przedstawicielami Państwa firmy,



przekażemy Państwu listę uczestników Konferencji w celu ułatwienia kontaktu z wybranymi
osobami (każdy z uczestników nosi identyfikator).

Proponowane formy zagospodarowania powierzchni wystawienniczej:


krzesła i stolik pod foldery, oferty i monitor z laptopem,



ciąg posterów prezentacyjnych ze zdjęciami, schematami,



większe urządzenia będące przedmiotem oferty.

Standardowo zapewniamy stoliki, krzesła i dostęp do prądu.
OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY I CENY PROMOCJI:
FORMY PROMOCJI:
1. Stoisko reklamowe.
2. Rozdanie podczas Konferencji folderów reklamowych i artykułów promocyjnych.
3. Zamieszczenie oferty/ogłoszenia reklamowego w materiałach konferencyjnych (do 1 kartki
A-4, 2 strony).
KOSZT PROMOCJI WYNOSI: 369 PLN (300 PLN + 23% VAT).

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI
Prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres:
Sekretariat Konferencji „Obieg pierwiastków w przyrodzie”
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Monika Natunewicz
ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa
tel.: 22 375 05 25
fax: 22 375 05 01; e-mail: sekretariat@ios.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń do promocji upływa 31 lipca 2013 r.
Nazwa jednostki:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
NIP:
................................................................................................................................................................
Nazwa i nr konta, z którego dokonywana będzie płatność:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów:
................................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................
Zamawiam następujące formy promocji:
1. Stoisko reklamowe
2. Rozdanie podczas konferencji folderów reklamowych i artykułów promocyjnych
3. Zamieszczenie oferty/ogłoszenia reklamowego w materiałach konferencyjnych (do 1 kartki
A-4, 2 strony)
Opłatę za promocję wynoszącą 369 PLN (300 PLN + 23% VAT) przekażemy do 31 lipca 2013 r. na
konto:
Bank PEKAO S.A., nr rachunku: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334, z dopiskiem: Konferencja
"Obieg pierwiastków".

Pieczęć Jednostki

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

Dyrektor/Prezes

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

