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Poznań, poniedziałek, 9 maja 2011

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest w
dniach 08 – 11.06.2011 r. koło Białegostoku w hotelu „ZEJER”, Barszczewo 2A,
2A 16-070 Choroszcz
www.zejer.pl GPS N 53 07' 54'' E 23 02' 01''
Motywem Seminarium będzie: „Wschodzący Białystok”(proszę wpisać to hasło w przeglądarkę i zapoznać
się z nim) natomiast tematem szkolenia: modelowanie podróŜy
podró y i prognozowanie ruchu.
W dniu 09 czerwca wygłoszone będą
bę następujące omówienia:
1. Sprawozdanie z konferencji SITK Kraków pt. modelowanie podróŜy
podró y i prognozowanie ruchu – część II
– Piotr Jan Graczyk – Pracownia InŜynierii Komunikacyjnej Poznań.
2. Przygotowanie
gotowanie Białegostoku do wdroŜeń w zakresie ITS – Tomasz Borowski MSR TRAFFIC Poznań.
Warsztaty KLIR n/t zabezpieczenia robót drogowych ze szczególnym uŜyciem sygnalizacji
świetlnej – prowadzenie Maciej Stroński.
W dniu 10 czerwca obejrzymy
ymy Białystok w świetle problematyki ITS.
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w hotelu „ZEJER” od dnia 08 czerwca br. od godz. 17
1 00.
00
Planowe zakończenie szkolenia 11 czerwca ok. godz. 12 . Szczegółowy program zajęć
zaj uczestnicy otrzymają
w recepcji hotelu w dniu przyjazdu. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł dla członków KLIR – dla
pozostałych uczestników 850 zł. (ew.
ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym + 150 zł – tylko w przypadku
wolnych miejsc) Opłata gwarantuje: 3 noclegi, wyŜywienie
wy
(od kolacji 08.06 do śniadania
ś
11.06.br.), materiały
szkoleniowe (Biuletyn Nr 73). Dojazd indywidualny samochodem drogą krajową nr 8, dalej wg mapki
http://www.zejer.pl/kontakt.html
Wpłaty za uczestnictwo – wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, 62-081
081 Przeźmierowo
Przeź
ul. Leśna 40
68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27maja
maja 2011 r.
Na przelewie naleŜyy koniecznie poda
podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku.
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
Informacje n/t szkolenia wraz z koniecznym potwierdzeniem udziału:
udziału u Sekretarza
a S-KLIR.
S
Z koleŜeńskim pozdrowieniem
Prezes inŜ. Tomasz Borowski
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