IInformacja
Informacja Zarządu
Zarz
Stowarzyszenia Klub Inżynierii
ynierii Ruchu
AAdres zwrotny do sekretarza S-KLIR:
KLIR:
PPiotr Jan GRACZYK
Uul. Unisława 8 A/1
661 – 063 POZNAŃ
ttel. kom. +48 601-700-319 e-mail:
mail: stowarzyszenie.klir(at)gmail.com
stowarzyszenie.klir
I

Poznań, piątek,
tek, 8 marca 2019

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które
organizowane jest w dniach 11-12.04.2019
11
r. ok. 60 km od Częstochowy - w hotelu RESORT JURA,
ul. Batalionów Chłopskich 8, 42-425
42
Kroczyce www.resortjura.pl (mapka orientacyjna w załączeniu).
Temat seminarium:

Na styku zarządzania
zarządzania ruchem i zarządzania drogą.

Wystąpienia i prezentacje:
1. Duże inwestycje drogowe w Częstochowie
2. Koordynacja w zarządzaniu drogą i zarządzaniu ruchem; prelegent: mgr inż. Marcin Hałuszczak, Biuro Inżynierii i
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Kraków
3. Zarządzanie ruchem w tunelu pod Martwą Wisłą; prelegent: mgr inż. Tomasz Wawrzonek, KLIR
4. Bezpieczna teoria a brutalna praktyka - bezpieczeństwo pieszych na drogach;; prelegent: mgr inż.
in Mariusz Grzesica, KLIR
5. Typy skrzyżowań drogowych - perspektywy w Polsce; prelegent: dr inż. Aleksander Sobota, Politechnika Śląska w
Gliwicach
6. Sprawozdanie z konferencji VI Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019
Warsztaty:
1. Omówienie zmian z PoRD pod kątem poprawy ruchu pieszego
2. Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – analiza
projektu
3. Schematy na czas robót dla dróg powiatowych i gminnych – faza analizy
4. Według zgłoszeń z sali ze szczególnym
czególnym uwzględnieniem problemów związanych z wiodącym tematem seminarium.

Tematyka seminarium omówiona zostanie podczas sesji szkoleniowej oraz warsztatów, zaplanowano także
wycieczkę techniczną, na której można będzie zapoznać się z aspektem praktycznym
praktyczn
omawianych zagadnień.
Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w dniu przyjazdu.
Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu JURA od dnia 10 kwietnia 2019r.. od godz. 16.00. Planowe zakończenie
szkolenia 13 kwietnia 2019r.. ok. godz. 12.00.
Koszt szkolenia wynosi 800,-zł/os.
ł/os. dla członków KLIR oraz 1.000,-zł/os dla pozostałych zainteresowanych
osób. Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym.
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Pokój 1-osobowy
osobowy (tylko w przypadku wolnych miejsc) + 200,zł. W ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: udział
udział w wykładach i warsztatach oraz w wycieczce
technicznej, materiały szkoleniowe (e-biuletyn
(e biuletyn nr 91), 3 noclegi, pełne wyżywienie (od kolacji 10.04.b.r. do
śniadania 13.04.b.r.) wraz z uroczystą kolacją. 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 22 marca br.
Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku.
rachunku
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
pozdrowienie

Prezes Tomasz Wawrzonek
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