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Poznań, wtorek, 14 maja 2013

ZAWIADOMIENIE
Koleżanki i Koledzy,
Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu ma szczególną przyjemność zaprosić Was
wszystkich, aktualnych i byłych członków oraz sympatyków naszego Stowarzyszenia, na
Seminarium szkoleniowe, które organizujemy, w 20-lecie formalnego powstania Stowarzyszenia
KLIR, w dniach 12–15 czerwca 2013 r. w LAKE HOTEL ( www.lakehotel.pl ) 62-060 Dymaczewo
k/Poznania, ul. Mosińska 2 (współrzędne GPS: 52° 14' 35" N i 16° 45' 9" E).
Mamy nadzieję spotkać przy tej okazji i tych, którzy z różnych powodów dzisiaj nie są
stałymi uczestnikami naszych szkoleń. Będzie szczególna okazja do powspominania pierwszych,
pełnych entuzjazmu spotkań oraz do wzięcia udziału w seminarium. Zapraszamy.

Temat Seminarium: „ZNAKI PIONOWE”.
W sesji szkoleniowej przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
1. Czy z „czerwoną książką” może być mniej znaków – Anna Grzonkowska i Tomasz Wawrzonek ZDiZ
Gdańsk; KLIR .
2. Kto każe nam stosować tyle znaków – Zygmunt Użdalewicz SIGMA-SYSTEM; KLIR.
3. Rola projektanta w organizacji ruchu na drogach – Andrzej Hoffmann HART; KLIR.
4. Standaryzacja środków poprawy BRD na drogach krajowych województwa wielkopolskiego –
Krzysztof Gruszczyński i Michał Krauze GDDKiA oddział w Poznaniu.
5. Istotne zmiany w organizacji ruchu w Poznaniu w ciągu ostatniego roku - Eugeniusz Bayer ZDM
Poznań; KLIR.
Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu „LAKE” od dnia 12 czerwca br. od godz. 1600.
Planowe zakończenie szkolenia 15 czerwca ok. godz. 1200. Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają
w dniu przyjazdu. Koszt uczestnictwa w szkoleniu, dla aktywnych i byłych członków KLIR wynosi 750,-zł, 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 osobowych, wyżywienie (od kolacji 12.05 do
śniadania 15.05.br.), materiały szkoleniowe (Biuletyn nr 78).
Wpłaty za uczestnictwo - wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, 62-081 Przeźmierowo ul. Leśna 40,
68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2013 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 oraz konieczne, po dokonaniu wpłaty, potwierdzenie udziału: u Sekretarza S-KLIR.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes inż. Tomasz Borowski
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