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DATA I MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 17-22 września 2017 r. w Krynicy Zdroju.
Miejsca sesji i wydarzeń konferencyjnych zostaną podane w terminie późniejszym.

KOMITET NAUKOWY
Skład Komitetu Naukowego zostanie podany w komunikacie nr 2.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr inż. Marcin M. Kruk – Przewodniczący
dr inż. Robert Geryło – Wiceprzewodniczący ds. części problemowej
dr inż. Krzysztof Kuczyński – Wiceprzewodniczący ds. części ogólnej
mgr Joanna Krzemińska – Wiceprzewodniczący ds. formalno-prawnych
mgr Anna Pachman – Sekretarz
mgr inż. Marzena Jakimowicz
dr inż. Michał Piasecki
dr inż. Artur Piekarczuk
dr inż. Ewa Sudoł
dr inż. Paweł Sulik

TEMATYKA CZĘŚCI PROBLEMOWEJ
INNOWACYJNE WYZWANIA TECHNIKI BUDOWLANEJ







obiekty budowlane - aspekty środowiskowe i społeczne
budynki i energia
konstrukcje budowlane
przegrody budowlane
inżynieria materiałów budowlanych
inżynieria przedsięwzięć budowlanych

TEMATYKA CZĘŚCI OGÓLNEJ
PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA











budownictwo hydrotechniczne
budownictwo ogólne
fizyka budowli
geotechnika
inżynieria komunikacyjna
inżynieria materiałów budowlanych
inżynieria przedsięwzięć budowlanych
konstrukcje betonowe
konstrukcje metalowe
mechanika konstrukcji i materiałów

INFORMACJE DLA SPONSORÓW
Podczas obrad Konferencji przewidziany jest czas i miejsce na promocję firm. Organizatorzy oferują:
dystrybucję materiałów reklamowych podczas konferencji, wystąpienia promocyjne firmy, stoiska
informacyjno-wystawiennicze, ustawienie plansz reklamowych.
Organizatorzy zapraszają również do sponsorowania Konferencji. Lista sponsorów zostanie podana
na stronie internetowej i w materiałach konferencyjnych (w programie i komunikacie konferencji).
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Konferencji www.krynica2017.itb.pl

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy Konferencji kwaterują się
we własnym zakresie. Dla uczestników zostanie przygotowana i wynegocjowana specjalna oferta cenowa,
dotycząca zakwaterowania w hotelu, w którym będą się odbywały obrady. Nazwa hotelu zostanie podana
w terminie późniejszym.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach i wydarzeniach konferencyjnych, drukowaną i elektroniczną wersję materiałów konferencyjnych oraz innych materiałów związanych z Konferencją.
Zakres uczestnictwa

Termin wpłaty do 15.03.2017

Termin wpłaty do 28.06.2017

1000 zł + 23% VAT

1050 zł + 23% VAT

Cała Konferencja dla osoby
w wieku poniżej 35 lat*

700 zł + 23% VAT

750 zł + 23% VAT

Cała Konferencja dla osoby
bez materiałów konferencyjnych

700 zł + 23% VAT

750 zł + 23% VAT

Cała Konferencja

* dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończyli 35. roku życia

W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 28.06.2017 r. koszty uczestnictwa zostaną zwrócone
w całości. Po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane, a materiały konferencyjne zostaną
przesłane pocztą.

KONTO BANKOWE
Instytut Techniki Budowlanej
Bank PEKAO S.A.
Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

TERMINY ORGANIZACYJNE
10.03.2017
		
15.03.2017
		
		
15.03.2017
10.04.2017
		
05.06.2017
		
12.06.2017
28.06.2017
05.09.2017
		
		

Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów na załączonej karcie zgłoszenia
oraz drogą elektroniczną
Przesłanie referatów wraz z płytą CD na część ogólną do Komisji Nauki właściwych
oddziałów PZITB. Adresy zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji
www.krynica2017.itb.pl
Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji (I termin)
Dostarczenie referatów wraz z płytą CD przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB
do Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Przesłanie decyzji o przyjęciu referatu na część ogólną Konferencji
(drogą elektroniczną)
Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego
Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji w formatach: *.pdf, *.ppt lub
*.pptx. Prezentacje należy przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie
internetowej Konferencji

NADSYŁANIE I KWALIFIKACJA PRAC
Referaty na część problemową Konferencji są zamawiane indywidualnie. Autor przygotowuje
pełną wersję referatu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Konferencji
www.krynica2017.itb.pl
Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo.
Do wstępnej recenzji Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB w 3 egzemplarzach wraz z płytą CD. Ostatecznej kwalifikacji prac do druku dokona Komitet Naukowy Konferencji.
Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub jednego ze współautorów pełnej
opłaty konferencyjnej w terminie do 28.06.2017 r.

WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE
Przewiduje się wydanie materiałów konferencyjnych w formie monografii z części problemowej
Konferencji. Referaty z części ogólnej zostaną wydane w punktowanych czasopismach.* Ponadto
referaty zostaną udostępnione uczestnikom Konferencji w wersji elektronicznej. Referaty należy
przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Konferencji. Decyzję, w którym
czasopiśmie ostatecznie opublikowany zostanie referat podejmie Komitet Naukowy Konferencji
Krynica 2017. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy czasopism. Informacja
zostanie opublikowana na stronie internetowej Konferencji.
* - Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering, Environmental and Architecture
- Materiały Budowlane

KONKURS
W trakcie Konferencji będzie zorganizowany konkurs na najlepszy samodzielny referat młodego
naukowca, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia. Laureaci konkursu
otrzymają nagrody indywidualne.

REJESTRACJA UCZESTNICTWA
Rejestracja zgłaszanych referatów oraz uczestnictwa w konferencji odbywać się będzie drogą
elektroniczną na stronie internetowej Konferencji oraz przez formularz zgłoszeniowy dołączony
do komunikatu nr 1.

ADRES BIURA KONFERENCJI
Instytut Techniki Budowlanej
Dział Marketingu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
www.krynica2017.itb.pl

e-mail: krynica2017@itb.pl
tel. (22) 57 96 132; (22) 57 96 279; (22) 57 96 378
fax (22) 57 96 479

