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, wtorek, 8 kwietnia 2014

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które organizowane
jest w dniach 08 – 10.05.2014 r w hotelu AGAWA (33-170 Tuchów ul. Tarnowska 146). Strona internetowa
hotelu: http://www.agawa-restauracja.pl .
Seminarium p.t.: „Warsztaty w zakresie wybranych systemów parkingowych i urządzeń brd”
1. Problemy parkingowe w miastach – Andrzej Szarata.
2. Zarządzanie parkingami miejskimi w programie ITS – Ryszard Piasecki.
3. Płatne parkowanie narzędziem zarządzania mobilnością? - Piotr Jan Graczyk.
4. Wybrane aspekty oznakowania stref płatnego parkowania - Łukasz Frank , Tomasz Kulpa.
5. Systemy parkingów Park and Ride w Małopolsce - Małgorzata Gierczak, Magdalena Jurkowska.
6. Nowe rozwiązania dla infrastruktury parkowania – optymalizacja wykorzystania miejsc parkingowych – Zdzisław Dąbczyński.
7. Możliwości zagospodarowania przestrzeni około parkingowych oraz MOP z wykorzystaniem elementów Fitness Outdoor. Rafał Sobieraj.
8. Prezentacja wybudowanego na terenie firmy WIMED parkingu obrotowego - Rafał Sobieraj, Paweł Stańczyk.
9. Uspokojenie ruchu - doświadczenia, problemy, potrzeby. Miasteczko holenderskie w Puławach - doświadczenia w
uspokojeniu ruchu po latach - Janusz Bohatkiewicz, Krzysztof Jamrozik.
10. Wpływ obszarowego sterowania ruchem na komunikację zbiorową - Sebastian Biernacki.
11. Wybrane urządzenia brd w świetle nowych wytycznych barierowych – Jarosław Schabowski.
12. Poprawna organizacja ruchu wskaźnikiem bezpieczeństwa i zdrowia człowieka - Zdzisław Dąbczyński, Andrzej Stanisławczyk.
Warsztaty KLIR: Optymalny wybór rozwiązań parkingowych dla Polskich miast – prowadzący Andrzej Szarata; Czynniki
wpływające na poprawną organizację ruchu i brd – część praktyczna - ze względu na prowadzenie części zajęć warsztatowych w
sali z parkietem organizatorzy proszą o zabranie ze sobą obuwia halowego.
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w hotelu Agawa od dnia 07.05 br. od godziny 1400.
Szczegółowy program Seminarium uczestnicy otrzymają w hotelu w dniu przyjazdu. Koszt szkolenia wynosi 700,-zł/os.
dla członków KLIR oraz 900,-zł/os dla pozostałych zainteresowanych osób. Dla osób uczestniczących w seminarium tylko
w dniu 8.05.2014 koszty szkolenia wynosi 250,-zł (bez noclegu) Zakwaterowanie w pokoju 2, 3 i 4 osobowych
(dodatkowo apartament 2 pokojowy na 6 miejsc). Pokój 1-osob. (tylko w przypadku wolnych miejsc) + 150,-zł. W
ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowane: 3 noclegi, parking, wyżywienie (od kolacji 07.05.14 do śniadania
10.05.14r.), materiały szkoleniowe (biuletyn nr 81). 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 25 kwietnia 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 służę pomocą – Karolina Dąbczyńska tel. 695 803 048
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes inż. Tomasz Borowski
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