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Tematyka XLII ZSMGiG

Zgłaszanie uczestnictwa i referatów

Koszty uczestnictwa

Informacje dla sponsorów i wystawców

- technologie hybrydowe w geoiżynierii
- budownictwo podziemne i tunelowe
- prognozowanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych w górnictwie
   i geotechnice
- modele konstytutywne geomateriałów
- procesy dynamiczne w górotworze
- modelowanie numeryczne i probabilistyczne w geoiżynierii i górnictwie
- badania doświadczalne i ich interpretacja
- rekultywacja terenów górniczych i przemysłowych

 Wszystkich zainteresowanych tematyką Szkoły zapraszamy do 
zgłoszenia uczestnictwa i nadsyłania propozycji referatów do dnia 
11 stycznia 2019 roku, poprzez rejestrację na stronie:

www.zsmgig.pwr.edu.pl

 Zakwali�kowane referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, 
zostaną opublikowane w języku polskim lub angielskim, m. in. w czasopi-
smach indeksowanych w bazach Scopus oraz Web of Science. 
Szczegółowe informacje dla autorów referatów zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Szkoły.

 Pełna opłata uczestnictwa wynosi 1740 zł brutto (VAT zw.). 
Obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, udział w 
imprezach towarzyszących oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

 Zniżkowa opłata dla doktoranta wynosi 1400 brutto (VAT zw.) 
obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, udział w 
imprezach towarzyszących oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

 Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 1400 zł brutto (VAT zw.) 
obejmuje udział w imprezach towarzyszących konferencji, zakwatero-
wanie i wyżywienie.

 Opłaty należy wnieść do 31 stycznia 2019 roku. Po tym termi-
nie opłata wzrasta o 200 zł.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowa-
nych tematyką Szkoły do sponsorowania naszej konferencji. Planowa-
na jest organizacja stoisk dla wystawców oraz wystąpienia promocyj-
ne �rm. Jesteśmy również otwarci na propozycje innych form udziału 
promocyjnego.
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr inż. Ireną Bagińską,
pod nr tel.: 71 320 25 90 lub e-mail: irena.baginska@pwr.edu.pl


