O KONFERENCJI

REFERATY I POSTERY

Politechnika Gdańska wraz z PARTNERAMI
mają
zaszczyt
zaprosić
Państwa
na
Konferencję
Naukowo-Techniczną
Geomatyka 2010 w Gdańsku, z udziałem gości i
firm zagranicznych.
W ramach GEOMATYKA 2010 odbędzie się
XXIII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji
na Wydziałach Niegeodezyjnych oraz krajowe
obchody Światowego Dnia Hydrografii 2010
i VII Workshop Technologiczny wraz z wystawą
sprzętu geodezyjnego i hydrograficznego.

Streszczenie referatu w języku polskim i angielskim
i/ lub tematykę posterów wraz z ich krótkim opisem
prosimy przesyłać na adres e-mail Sekretariatu
Konferencji z dopiskiem w tytule Geomatyka 2010
Imię Nazwisko Tytuł referatu/posteru.

Celem Konferencji Geomatyka 2010 jest
wymiana doświadczeń i osiągnięć w zakresie
sugerowanym takŜe przez Partnerów oraz
Przedstawicieli firm i instytucji:
 fotogrametria i teledetekcja (w tym skaning
laserowy i aparaty bezzałogowe z kamerami
niemetrycznymi)
 geodezja inŜynieryjna (w tym diagnostyka
obiektów)
 geodezja satelitarna
 geoinformatyka (w tym digitalizacja zasobu i bazy
danych georeferencyjnych)
 geomatyka w ochronie środowiska i zarządzaniu
kryzysowym
 gospodarka przestrzenna i kataster
 kartografia (w tym bazy danych obiektów
topograficznych w procesie inwestycyjnym)
 nawigacja i hydrografia
 sieci geodezyjne (w tym odwołania do ASG-EUPOS).
W ramach sesji dydaktycznej jest przewidziana
dyskusja pracowników dydaktycznych oraz
pracodawców branŜ inŜynieryjnych takich jak
geodezja, budownictwo, inŜynieria transportu,
architektura, planowanie przestrzenne oraz
administracja samorządowa nad standardami
i kierunkami
w
nauczaniu
geodezji
i kartografii.

OFERTA DLA FIRM KOMERCYJNYCH
W ramach Konferencji organizatorzy zapraszają
do promocji firm - m.in. sesje promocyjne,
stoiska informacyjne,
plansze reklamowe.
Na Ŝyczenie przedsiębiorstw jest moŜliwe
indywidualne określenie zakresu promocji
w ramach
workshopu
technologicznego.
Organizatorzy
zapraszają
równieŜ
do sponsorowania Konferencji.

Tekst w całości w języku polskim oraz angielskim,
nie powinien
przekraczać 1 strony A4
(uwzględniając w tym tytuł referatu, nazwiska
i afiliacje, adres pocztowy oraz
adres poczty
elektronicznej autorów).

Gdańsk

Geomatyka 2010
1-2 lipca 2010
Politechnika Gdańska

Referaty naleŜy przygotować zgodnie z wytycznymi
dla Autorów podanymi w Komunikacie II.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Materiały konferencyjne obejmują streszczenia
referatów w języku polskimi i angielskim oraz
prezentacje autorskie na prawach rękopisu. W roku
2010 zostaną wydane takŜe monografie tematyczne
punktowane według listy MNiSW. Materiały będą
dostępne w formie elektronicznej.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
Wysokość opłaty za udział w konferencji jest zaleŜna
od statusu uczestnika oraz liczby dni uczestnictwa
i obejmuje udział w konferencji wraz z przerwą
kawową i lunchem w czasie trwania sesji oraz
materiały konferencyjne.

XXIII Konferencja
Naukowo-Techniczna
Katedr i Zakładów Geodezji
na Wydziałach Niegeodezyjnych
oraz
Światowy Dzień Hydrografii 2010
VII Workshop Technologiczny
Innowacje w Geodezji i Hydrografii

Obrady i prezentacje będą miały miejsce w dniach
1-2 lipca w Gdańsku, rejestracja od godz. 17:00
w dniu 30 czerwca lub od godziny 8:30 w dniu
1 lipca.

Komunikat I

Organizatorzy proszą osoby i instytucje dokonujące
wpłat zbiorowych o wyszczególnienie danych
personalnych i wysokości wpłat za poszczególne
osoby oraz podanie dokładnego adresu wraz
z numerem NIP do wystawienia faktury VAT.

65-lecie
Politechniki Gdańskiej
Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska
oraz Katedry / Zakładu Geodezji

W
przypadku
rezygnacji
z
uczestnictwa
w Konferencji zgłoszonej pisemnie do dnia 10
czerwca 2010 opłata moŜe zostać zwrócona
na wniosek uczestnika po potrąceniu kosztów
organizacyjnych w wysokości 20%. Po tym terminie
zwrotów nie przewiduje się.

www.2010.geomatyka.eu

Zaproszenie

PATRONAT HONOROWY
JM Rektor Politechniki Gdańskiej
Główny Geodeta Kraju
Marszałek Województwa Pomorskiego
Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych Polska Geodezja Komercyjna
BIEG 2012

PARTNERZY
Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk – Sekcja
Specjalna
Katedr
i
Zakładów
Geodezji
na Wydziałach Niegeodezyjnych
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

KALENDARZ
do 15 marca 2010 – termin nadsyłania zgłoszeń oraz
streszczeń referatów/posterów
do 20 marca 2010 – Komunikat II - wytyczne dla autorów
publikacji
do 30 marca 2010 –
Komunikat III - kwalifikacja
tematyczna referatów/posterów
do 30 kwietnia 2010 – termin wniesienia opłaty
konferencyjnej
do 25 maja 2010 – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
do 30 maja 2010 – Komunikat IV - szczegółowy program
konferencji,
do 30 maja 2010 – ostateczny termin wniesienia
opłaty konferencyjnej
do 20 czerwca - przesłanie do Sekretariatu konferencji
prezentacji przygotowanych w formacie PowerPoint (*.ppt
lub *.pptx)

KARTA ZGŁOSZENIA
Geomatyka 2010, Gdańsk 1-2 lipca 2010
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
imię, nazwisko, stanowisko / tytuł – stopień naukowy, afiliacja ………………………………………….…………………………………
telefon ………………………………………….faks ………………………………………….e-mail ……………………………………….
Fakturę VAT proszę wystawić dla:
Nazwa /adres płatnika: ……………..……………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………...
NIP do wystawienia faktury VAT:.…………………………………………………………………………………………….………………..
Moje uczestnictwo w Konferencji i związaną z tym opłatę określam, jak następuje:
Opłata pełna
dla przedstawicieli uczelni i instytucji
 2 dni konferencji (1-2.07)
 1 dzień konferencji
 osoba towarzysząca
Opłata pełna dla pozostałych uczestników
 2 dni konferencji (1-2.07)
 1 dzień konferencji
 osoba towarzysząca

Kwota PLN
wpłata do 30 IV 2010
610
400
430

Kwota PLN
wpłata do 30 V 2010
700
470
430

730
490
430

850
560
430

Opłata dodatkowa stała niezaleŜnie od terminu wpłaty
 uroczysta kolacja 01.07.2010
25 PLN
 1 nocleg
100 PLN pokój 1-os. w akademiku ( data _____________)
 1 nocleg
80 PLN miejsce w pokoju 2-os. w akademiku ( data _____________)
 2 noclegi
190 PLN pokój 1-os. w akademiku (od 30.06/01.07 i 01.07/02.07)
 2 noclegi
150 PLN miejsce w pokoju 2-os. w akademiku (od 30.06/01.07 i 01.07/02.07)
 inny hotel / nocleg we własnym zakresie
OPŁATA KONFERENCYJNA DO WPŁACENIA .................................................................................................
 Jestem zainteresowana/y wyłącznie Sesją poświęconą obchodom Światowego Dnia Hydrografii 2010.
 RozwaŜam zgłoszenie publikacji do monografii tematycznej (język angielski / język polski*)) i/lub artykułu
do renomowanego czasopisma - kalkulacja kosztów wydawnictwa renomowanego zostanie podana w Komunikacie II.

ORGANIZATOR
Zakład Geodezji,
Wydział InŜynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Politechnika Gdańska
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska
Zakład Geodezji - budynek HYDRO p.117
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. :(+48 58) 347 10 12, faks (+48 58) 742 22 00
e-mail geomatyka2010@geodezja.pl
www.geomatyka2010.gdansk.geodezja.pl
www.2010.geomatyka.eu

Dotyczy osób zgłaszających referat/poster
Autorzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tytuł referatu/posteru:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis uczestnika konferencji

data, pieczęć i podpis płatnika

Kartę zgłoszenia naleŜy przesłać do dnia 10 marca na adres sekretariatu konferencji pocztą lub faksem z dopiskiem w tytule Geomatyka 2010
Imię Nazwisko. MoŜna wykorzystać równieŜ stronę www.geomatyka2010.gdansk.geodezja.pl.

