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Poznań, czwartek, 29 marca 2018

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest przez
naszych członków z Małopolski,, w dniach
dni
25–28.04.2018 r. w Gminie Raciechowice w miejscowości Czasław
(przy DW964) w domu weselnym Arkadia (mapka dojazdu od Dobczyc - na drugiej stronie).
Temat Seminarium:
„Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo pieszego na drogach krajowych wojewódzkich,
wojewódzkich, powiatowych, gminnych i
miejskich” - w trakcie którego przewidziano:
26 kwiecień – część seminaryjna

1. Bezpieczeństwo pieszego na drogach Krajowych – GDDKiA O/Kraków.
2. Bezpieczny Pieszy - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
3. Projektowanie przejść dla pieszych w systemach ITS na przykładzie Rzeszowa – Krzysztof Łakota – MZD
Rzeszów.

4. Stary człowiek nie zawsze może - Jacek Augustyn Dobiecki – Członek Honorowy S-KLIR
S
5. Słupy kompozytowe nowy wymiar jakości i bezpieczeństwo infrastruktury drogowej.
drogowej
6. Oświetlenie przejść dla pieszych.
pieszych
27 kwiecień – Nowe
owe technologie stosowane przy projektowaniu i budowie przejść dla pieszych.
pieszych

Warsztaty KLIR: zgodnie ze zgłoszonymi zagadnieniami
Szczegółowy program szkolenia zostanie wręczony uczestnikom podczas zakwaterowania w domu weselnym
Arkadia 25 kwietnia br. od godz. 1600.
Istnieje możliwość podstawienia mikrobusu przed dworzec PKP w Krakowie po wcześniejszym poinformowaniu
kol. Marka Gabzdyla - tel 607916519
Planowe zakończenie szkolenia 28 kwietnia ok. godz. 1000.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 750,-zł dla członków KLIR - dla pozostałych uczestników 950,-zł
(ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +150,-zł - tylko w przypadku wolnych miejsc). Opłata
gwarantuje: 3 noclegi w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, wyżywienie (od kolacji 25.04
25
do śniadania 28.04 br.),
materiały szkoleniowe (e-biuletyn
iuletyn KLIR 2018).

Wpłaty za uczestnictwo - wyłącznie na konto Stowarzyszenia Klub
lub Inżynierii Ruchu, 62-081
Przeźmierowo ul. Leśna 40, 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 kwietnia b.r. Na przelewie należy koniecznie 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 mailowym potwierdzeniem udziału:
udziału u Sekretarza S-KLIR.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes inż. Tomasz Borowski
Borowsk
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