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ZAWIADOMIENIE 

 
Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest 

przez naszych członków z Kielc, w dniach 07–10.06.2017 r. w Mineral Hotel Malinowy Raj 
ul. Partyzantów 18 A Solec Zdrój  www.malinowehotele.pl/malinowyraj/  

 
Temat Seminarium: „ Komunikacja dla przyszłych poko leń – inteligentne 
systemy zarz ądzania ruchem i rozwój infrastruktury drogowej ” 
 
w trakcie którego przewidziano: 
 
08 czerwiec – część seminaryjna 
 

1. ITS nie tylko w mieście – wykorzystanie elementów systemu zarządzania ruchem na drogach 
wojewódzkich – doświadczenia ZDW Kraków. 

2. Dojrzały krakowski ITS – po latach wiadomo co trzeba zmienić, a nad czym popracować. 
3. Miejskie inwestycje drogowe dla przyszłych pokoleń na przykładzie Kielc. 
4. Nowe rozwiązania technologiczne przy budowach i rozbudowach dróg wojewódzkich ŚZDW Kielce 

– perspektywa unijna 2014 – 2020. 
5. Jakim możliwościom ITS Nie warto dać się uwieść – Trójmiejskie doświadczenia. 
6. Starania KLIR o lepszą legislację – doświadczenia ostatnich lat. 
7. Potrzeby usprawniania i doskonalenia przekazu informacji uczestnikom ruchu drogowego. 
 
09 czerwiec 
 

Wycieczka techniczna, a w jej trakcie m.in. zwiedzanie Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. 

 
Szczegółowy program szkolenia zostanie wręczony uczestnikom podczas zakwaterowania w 
hotelu Malinowy Raj od dnia 07 czerwca br. od godz. 1600. 
 
Planowe zakończenie szkolenia 10 czerwca ok. godz. 1000.  
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 900,-zł dla członków KLIR - dla pozostałych uczestników 1100,-

zł (ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +225,-zł - tylko w przypadku wolnych miejsc). Opłata 
gwarantuje: 3 noclegi w pokojach 2 osobowych, wyżywienie (od kolacji 07.06 do śniadania 10.06 br.), 
materiały szkoleniowe (Biuletyn KLIR 2017).  
 



 

Wpłaty  za  uczestnictwo  
ul. Leśna 40,  68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 

Na przelewie należy koniecznie podać 
Dokonane wpłaty nie podlegają

Informacje n/t szkolenia wraz z 
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  - wyłącznie na konto Stowarzyszenia  KLIR, 
68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie

koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku
nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

Informacje n/t szkolenia wraz z koniecznym potwierdzeniem udziału: u Sekretarza S

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes inż. Tomasz Borowski

               

 

Stowarzyszenia  KLIR,  62-081 Przeźmierowo 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja b.r.  
dane do rachunku.  

zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 

: u Sekretarza S-KLIR. 

 
Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Prezes inż. Tomasz Borowski 

 


