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KOMUNIKAT I
CEL KONFERENCJI:
Konferencja ma na celu przedstawienie aspektów prawnych, technicznych i finansowych
zagospodarowania osadów ściekowych w skali krajowej i międzynarodowej,
z uwzględnieniem procesów suszenia i spalania.

TEMATYKA KONFERENCJI:









Regulacje prawne dotyczące osadów ściekowych;
Plany zagospodarowania osadów ściekowych;
Technologie zagospodarowania osadów ściekowych;
Suszenie osadów ściekowych;
Spalanie osadów ściekowych;
Bezpieczeństwo termicznego przekształcania osadów ściekowych;
Przykłady rozwiązywania problemów osadów ściekowych dla wybranych miast;
Wykorzystanie osadów ściekowych do róŜnych celów, szczególnie energetycznych.

Miejsce obrad:

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. REJTANA 16
02-516 WARSZAWA

program drugiego dnia Konferencji obejmuje sesję wyjazdową
do obiektów referencyjnych (suszarnia osadów)

Patronat:

WaŜne terminy:
• zgłoszenie uczestnictwa (przesłanie Karty Zgłoszenia z podaniem tytułu referatu) do 10.03.2012 r.
• komunikat II (z programem), potwierdzenie zakwalifikowania referatu do 18.03.2012 r.
• wniesienie opłaty konferencyjnej do 10.03.2012 r.
• nadesłanie streszczeń do druku do 10.03.2012 r.
• nadesłanie pełnych tekstów prac do publikacji pokonferencyjnej do 10.04.2012 r. lub złoŜenie
podczas Konferencji.
Język Konferencji: język polski i/lub angielski
Publikacje:
• Streszczenia referatów opublikowane w materiałach Konferencji („Abstract Book”) wydawane
uczestnikom podczas rejestracji.
Zasady przygotowania streszczeń:
- edytor tekstu: Word for Windows;
- format strony A4;
- czcionka Times New Roman 12 pkt;
- objętość do 2500 znaków (łącznie ze spacjami);
- język polski lub angielski.
Streszczenia naleŜy przesłać do 10.03.2012 r. w wersji elektronicznej (plik programu Word for Windows)
na adres e-mail: dziekanate@wseiz.pl, podając w temacie listu imię i nazwisko uczestnika wygłaszającego
referat.
• Monografia pokonferencyjna wydana w języku angielskim i zawierająca przyjęte do druku publikacje
pełnotekstowe przygotowane przez Uczestników Konferencji, poddane recenzji merytorycznej
i opracowaniu redakcyjnemu.
Prace o objętości 0,5-0,7 arkusza wydawniczego przeznaczone do publikacji w monografii, naleŜy
przygotować w języku angielskim (edytor tekstu: Word for Windows; format strony A4; czcionka Times
New Roman 12 pkt).
Prace naleŜy przesłać w terminie do 10.04.2012 r. lub złoŜyć podczas trwania Konferencji w wersji
elektronicznej (plik programu Word for Windows).

Koszty uczestnictwa:
• Pełna opłata konferencyjna: 1500 zł; obejmuje udział w pełnym programie Konferencji, w tym m.in.
publikację streszczenia w materiałach konferencyjnych, publikację rozdziału w monografii pokonferencyjnej,
zakwaterowanie (jedna noc 11/12 kwietnia 2012), przekąski i napoje w przerwach, lunch, transport do
obiektów referencyjnych (suszarnia osadów).
• Opłata za publikację rozdziału w monografii pokonferencyjnej bez udziału w Konferencji: 400 zł.;
obejmuje publikację jednego rozdziału o objętości 0,5-0,7 arkusza wydawniczego w monografii
pokonferencyjnej.
Opłaty konferencyjne naleŜy wnieść do 10.03.2012 r. przelewem na konto:
WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa
17 1020 1013 0000 0202 0002 7334
z podaniem w tytule wpłaty: Międzynarodowa Konferencja „Osady ściekowe”;
IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA/AUTORA

Zakwaterowanie: Zamiejscowi Uczestnicy Konferencji mogą skorzystać z zakwaterowania w Hotelu Reytan,
(ul. Rejtana 6, 02-516 Warszawa, tel. (+48) 22 201 65 00) po uprzednim zgłoszeniu chęci zakwaterowania
w karcie zgłoszenia. W ramach pełnej opłaty Konferencyjnej organizatorzy zapewniają jeden nocleg
(11/12 kwietnia 2012r.). Zakwaterowanie Uczestnika w ww. hotelu w szerszym zakresie dat wymaga
indywidualnego kontaktu Uczestnika z hotelem.
Kontakt:
Korespondencję dotyczącą Konferencji naleŜy przesyłać na adres:

dziekanate@wseiz.pl
Dziekanat Wydziału Ekologii WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul Wawelska 14, 02-061 Warszawa
tel. (+48) 22 8256321
fax. (+48) 22 8258031
Preferowaną formą kontaktu w sprawach Konferencji jest poczta elektroniczna (e-mail).

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
NAUKOWO-TECHNICZNEJ
nt. OSADY ŚCIEKOWE – ODPAD CZY PRODUKT?
Warszawa, 11–12 kwietnia 2012r.
TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO.................................................................................................................
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INSTYTUCJA............................................................................................................................................
ADRES (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość)............................................................
.......................................................................................................................................................................

TELEFON/ FAX .......................................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................................
ZGŁASZAM UDZIAŁ W:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

angielski

polski

TAK

NIE

TAK

NIE

PIERWSZYM DNIU KONFERENCJI (11.04.2012: wykłady, dyskusje w Warszawie)

DRUGIM DNIU KONFERENCJI (12.04.2012: sesja wyjazdowa - suszarnia osadów)

ZGŁASZAM CHĘĆ WYGŁOSZENIA REFERATU
JĘZYK REFERATU
PRZEŚLĘ TEKST PUBLIKACJI (anglojęzyczny)
DO MONOGRAFII POKONFERENCYJNEJ
ZGŁASZAM CHĘĆ SKORZYSTANIA
Z NOCLEGU 11/12 kwietnia 2012

TYTUŁ REFERATU/PUBLIKACJI (w języku polskim lub angielskim)........................................
.......................................................................................................................................................................

WYRAśAM ZGODĘ NA KORESPONDENCJĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W CELACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEBIEGIEM KONFERENCJI
Data..............................................................

Podpis ...................................................................

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia naleŜy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres:
lub faksem na numer:

dziekanate@wseiz.pl
(+48) 22 825 80 31

