Informacja Zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu
Adres zwrotny do sekretarza S-KLIR:
Piotr Jan GRACZYK
Ul. Unisława 8 a/1
61 – 063 POZNAŃ
tel. kom.+48 601-700-319 e-mail: stowarzyszenie.klir@gmail.com
I
Poznań, piątek, 20 lutego 2015

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na 83 Seminarium szkoleniowe, które organizowane
jest w dniach 25.03 – 28.03.2015 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k/Poznania - pozycja
GPS N52° 17' 29.5288" E16° 52' 46.4698" http://www.puszczykowo.lasy.gov.pl/ .
Seminarium p.t.: „Warsztaty 2015: inżynieria ruchu – teoria a praktyka”
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„Co innego słyszę – co innego widzę” wyniesiony w teren projekt przebudowy ulicy w świetle, uświadomionych lub
nie, potrzeb i oczekiwań użytkowników.
„ITS – transfer doświadczeń” co można zaimplementować a co nie w różnych typach miast.
„Oznakowanie dróg wewnętrznych” - w kontekście „nowego rodzaju drogi - wymyślonego przez prawników "terenu do
obsługi komunikacyjnej obiektu.
„Wideodetekcja, praktyczne zastosowanie urządzeń, dla pojazdów i rowerów.” Warunki projektowania.
„Nowe technologie oznakowania oraz uszorstniania nawierzchni” przegląd z komentarzem.
„Parkowanie płatne i opłaty za wjazd do obszarów nadmiernie obciążonych ruchem” – jak pytają to może warto
się na nad tym zastanowić.
Inne zagadnienia zgłoszone bezpośrednio przed i na warsztatach.

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w dniu 25 marca br. od godziny 1700.
Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w dniu przyjazdu. Koszt szkolenia wynosi dla
członków KLIR 650, zł/os. a 850,-zł/os dla pozostałych zainteresowanych osób. Zakwaterowanie w pokojach 2-3
osobowych. Ewentualny pobyt w pokoju 2 osobowym traktowanym jako „jedynka” - ale tylko w przypadku wolnych
miejsc w momencie rozpoczęcia seminarium + 50,-zł . W ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: 3
noclegi, parking, wyżywienie (od kolacji 25 marca b.r. do śniadania 28 marca b.r.), materiały szkoleniowe (biuletyn
nr 83 w wersji elektronicznej do pobrania z Naszej www). 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 06 marca br.
Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika i dane do faktury VAT.
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku dodatkowych pytań – sekretarz KLIR.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes inż. Tomasz Borowski
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