Informacja Zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu
Adres zwrotny do Sekretarza S-KLIR:
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ul. Unisława 8 a/1
61 – 063 POZNAŃ
tel. kom.+48 601-700-319 e-mail: stowarzyszenie.klir@gmail.com
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Poznań, poniedziałek, 18 maja 2015

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest w
dniach 11-12.06.2015 r. w Częstochowie w Hotelu SCOUT ul. Drogowców 12.

Ciąg dalszy dyskusji „Czyje jest współczesne miasto” – wizje
i oczekiwania mieszkańców a wiedza ekspercka inżynierów ruchu.

Temat

seminarium:

Podczas seminarium poruszane będą następujące zagadnienia:
1. Demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji – partycypacja obywatelska w zakresie zadań
związanych z drogami w Częstochowie
2. Konsultacje społeczne – zalety i wady
3. Czym może być ulica – przestrzenie woonerf w Łodzi
4. W jaki sposób centra przesiadkowe ułatwią podróżowanie – na przykładzie Częstochowy
5. System skoordynowanego sterowania ruchem w kontekście oczekiwań wszystkich uczestników ruchu
6. Sprawozdanie z konferencji II Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2015
Tematyka seminarium omówiona zostanie podczas sesji szkoleniowej oraz warsztatów. Zaplanowano także
wycieczkę techniczną, na której można będzie zapoznać się z aspektem praktycznym omawianych zagadnień.
Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w dniu przyjazdu.
Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu Scout w dniu 10 czerwca 2015r. od godz. 16.00. Planowe zakończenie szkolenia
13 czerwca 2015r. ok. godz. 12.00.
Koszt szkolenia wynosi 750,-zł/os. dla członków KLIR oraz 950,-zł/os dla pozostałych zainteresowanych osób.
Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym. Pokój 1-osobowy (tylko w przypadku wolnych miejsc) + 250,-zł. W ramach
opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: udział w wykładach i warsztatach oraz w wycieczce technicznej, materiały
szkoleniowe (biuletyn nr 84), 3 noclegi, pełne wyżywienie (od kolacji 10.06.b.r. do śniadania 13.06.b.r.).
Dojazd uczestników we własnym zakresie.
Wpłaty za uczestnictwo wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo
nr konta 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444
Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja br.
Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika.
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku dodatkowych pytań pomocą służy kol. Małgorzata Nesterowicz tel. 606 107370.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes inż. Tomasz Borowski
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