WARUNKI UCZESTNICTWA

Terminy:

Forum odbędzie się w dniach 7-8 marca 2013 roku w

do 15.02.2013 r. – zgłoszenie udziału
(przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa)

BEST WESTERN PREMIER KRAKÓW HOTEL ****
przy ul. Opolskiej 14a w Krakowie

do 18.02.2013 r. – dokonanie wpłaty za udział w Forum

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionej karty
zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 15.02.2013 r. e-mailem na adres:
konferencje@media-prof.pl oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140

do 21.02.2013 r. – możliwość rezygnacji z udziału
w Forum ze zwrotem wpłaty

z dopiskiem „Bariery 2013” i nazwiskami uczestników
w terminie do 18.02.2013 r.

Patronat:

Opłata za udział 1 osoby w Forum wynosi 700,00 zł + VAT
(861,00 zł brutto)
Kwota ta obejmuje:
• udział w Forum;
• przerwy kawowe, 2 obiady, udział w uroczystej kolacji połączonej
z występem artystycznym;
• pokaz techniczny demontażu bariery drogowej;
• bezpłatny parking przed hotelem.

7.03.2013 r. – godz.11.00 otwarcie Forum
8.03.2013 r. – ok. godz. 17. zakończenie Forum

Malopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

I Ogólnopolskie
Forum Specjalistyczne

BARIERY OCHRONNE
DLA DRÓG I OBIEKTÓW
INŻYNIERSKICH

Bariery 2013
7-8. 03. 2013, Kraków

Patroni Medialni:
Komunikat nr 2

NOCLEGI

Kwota nie obejmuje opłaty za zakwaterowanie. Organizatorzy
zarezerwowali miejsca w BEST WESTERN PREMIER KRAKÓW
HOTEL w dniach 7/8 marca 2013. Na hasło „Bariery 2013”
otrzymają Państwo preferencyjną cenę pokoju: 199 zł/pokój
1-osobowy lub 2-osobowy/dobę ze śniadaniem w formie
bufetu oraz bezpłatny wstęp na basen i saunę.

Liczba miejsc jest ograniczona. Istnieje możliwość rezerwacji
noclegów z 6 na 7 oraz z 8 na 9 marca 2013 r.
Prosimy o dokonanie rezerwacji i płatności we własnym zakresie.
Kontakt do recepcji hotelu: tel. (12) 37-63-700
lub e-mail: info@bestwesternkrakow.pl.

Rada Programowa Forum:

Marek Bujalski
prof. PK, dr hab. inż. Stanisław Gaca - przewodniczący
prof. PW, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki
Marek Wierzchowski
Ryszard Żakowski

Komitet Organizacyjny:

Mirosław Bajor
Violetta Górecka
Karolina Gutowska
Ewelina Nawara - przewodnicząca
Katarzyna Zielińska- Smaruj
Andrzej Zygmunt

Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych
Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych
Media-Pro
Polskie Media Profesjonalne
Ewelina Nawara

wraz z
SITK RP/O Kraków

I wydarzenie z cyklu:
Konferencje Specjalistyczne

Program
7 marca (czwartek)
9.00 - Otwarcie recepcji Forum
10.00 - Kawa i poczęstunek
11.00 – 11.30 - Oficjalne Otwarcie Forum
11.30 – 13.30 - Sesja I. Wprowadzenie do tematyki Forum.
• „Kształtowanie bezpiecznego otoczenia dróg – znaczenie barier
ochronnych.” Stanisław Gaca
• „Wyposażenie obiektów mostowych – teoria i praktyka.” Adam Wysokowski
• „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
wojewódzkich – cele i założenia.” Zbigniew Tabor
• „Akty prawne oraz przepisy określające stosowanie barier ochronnych na drogach
krajowych i samorządowych w praktyce – stan istniejący.” Marek Bujalski
• „Bariery drogowe – bezpieczeństwo czy zagrożenie.” Tomasz Kula
13.30 – 14.30 - Obiad
14.30 – 16.00 - II Sesja. Praktyka stosowania barier ochronnych.
• „Internetowy Katalog Systemów Barier Ochronnych
jako profesjonalne narzędzie
doboru parametrów techniczno-kolizyjnych barier. ” Tadeusz Sandecki
• „Praktyczne problemy przy realizacji kontraktów drogowych
w zakresie stosowania barier ochronnych w okresie przejściowym.”
Jadwiga Wrzesińska
• „Początkowe i końcowe odcinki barier ochronnych, odcinki przejściowe
oraz przejazdy awaryjne – przepisy i praktyka.” Marek Bujalski
16.00 – 16.30 - Przerwa kawowa
16.30 – 18.30 - III Sesja – referaty producentów barier, dyskusja.
Moderator: Marek Wierzchowski
• „Bariery ochronne na obiektach mostowych w odniesieniu do zapisów
zaktualizowanej normy PN-EN 1317:2010” Jacek Pasikowski
19.30 – 01.00 - Bankiet Forum Bariery 2013

Mijają właśnie trzy lata od objęcia procesem certyfikacji
i normalizacji systemów ograniczających drogę. Mimo tak
długiego okresu ciągle pojawiają się wątpliwości w interpretacji
przepisów i problemy w konkretnych zastosowaniach barier
ochronnych. W miesięczniku „DROGI Budownictwo
infrastrukturalne” opublikowaliśmy cykl artykułów pod nazwą
Drogowe bariery ochronne, w których eksperci odpowiadali
na najważniejsze pytania dotyczące nowych przepisów dla
wytwarzania oraz stosowania barier ochronnych na drogach
i obiektach inżynierskich. Temat ten spotkał się z dużym
odzewem ze strony naszych czytelników, którzy reprezentują
środowiska biorące udział zarówno w przygotowaniu jak
również realizacji inwestycji drogowych i mostowych. Dlatego
tematem naszego Forum organizowanego u progu nowego
sezonu budowlanego są właśnie bariery ochronne dla dróg
i obiektów inżynierskich.

Cele Forum:
• określenie wpływu barier ochronnych
na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
• prezentacja aktualnych przepisów regulujących
zastosowanie barier ochronnych;
• omówienie problemu ciągle obowiązującego okresu przejściowego
dla stosowania starych i nowych przepisów;
• zaprezentowanie różnych systemów barier dla dróg i mostów
wraz z podaniem ich zalet oraz ograniczeń stosowania;
• rozwiązywanie szczególnych i trudnych przypadków zastosowania
barier w odniesieniu do obowiązujących przepisów;
• wymiana poglądów i dyskusja wśród praktyków,
konsultacje z ekspertami.
Istnieje możliwość promocji firm i organizowania
wystaw podczas Forum.

8 marca (piątek)

Adres Komitetu Organizacyjnego:

9.00 – 11.00 - Wycieczka techniczna: Pokaz demontażu bariery
drogowej na przejeździe awaryjnym
11.00 – 11.30 - Przerwa kawowa
11.30 – 13.30 - IV Sesja – referaty producentów barier,
dyskusja. Moderator: Stanisław Gaca

Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
ul. Zawale 24
42-500 Będzin
www.media-prof.pl

13.30 – 14.00 - Przerwa kawowa
14.00 – 15.30 - Forum problemowe.
Moderatorzy: Marek Bujalski, Tadeusz Sandecki
15.30 – 16.00 - Podsumowanie i zakończenie Forum
16.00 – 17.00 - Obiad

Zgłoszenia referatow i wystąpień:
Ewelina Nawara – tel. kom. 509 548 713
Mirosław Bajor tel. kom. 501 434 799
Andrzej Zygmunt tel. kom. 502 257 170

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne

„BARIERY OCHRONNE DLA DRÓG
I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH”
wraz z wystawą i pokazem demontażu
bariery na przejeździe awaryjnym
to pierwsze wydarzenie z planowanego cyklu
„Konferencje Specjalistyczne”

Rada Programowa cyklu
Konferencje Specjalistyczne:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Piotr Gwoździewicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

www.konferencjespecjalistyczne.pl
Informacje i zgłoszenia udziału:
Violetta Górecka
tel. kom. 607 389 357
tel. 12 297 28 85 w. 4590
faks: 12 358 56 10
e-mail: konferencje@media-prof.pl

Kontakt dla sponsorów:
Karolina Gutowska
tel. kom. 535 505 660
tel. 32 761 61 01
tel./faks 32 761 60 60
e-mail: k.gutowska@media-prof.pl
Dodatkowe informacje:

www.bariery2013.pl

