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JURAJSKICH
WARSZTATACH
SZKOLENIOWYCH
Z wiodącymi tematami:

„Wspomaganie produkcji”
„Geotekstylia – lider innowacyjności”
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW

KARTA ZGŁOSZENIA

GEOTEKSTYLIÓW

PATRON MEDIALNY

Jura Krakowsko-Częstochowska
15 - 17. 05. 2014 r.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W JURAJSKICH WARSZTATACH
SZKOLENIOWYCH
Warsztaty skierowane są do wszystkich osób działających
w branży włókiennictwa technicznego. Impreza dedykowana jest do
kadry zarządzającej, technologicznej, handlowej, służb utrzymania
ruchu a także do inwestorów, projektantów, wykonawców,
pracowników naukowych oraz studentów, zainteresowanych
zagadnieniami związanymi z produkcją, modyfikacją i
zastosowaniem technicznych wyrobów włókienniczych w różnych
gałęziach przemysłu.

Udział w Warsztatach to możliwość: wysłuchania bardzo
ciekawych referatów i prezentacji, wymiany doświadczeń,
nawiązania nowych kontaktów i znajomości, które niewątpliwie
przyniosą wiele korzyści dla każdego.
Na uczestników oprócz ciekawych wykładów czeka wiele
atrakcji takich jak: możliwość bezpłatnego korzystania z basenu,
kortu tenisowego, sauny fińskiej i tureckiej, jacuzzi, chaty solnej, a
także turniej w kręgle, integracyjna uroczysta kolacja oraz wycieczka
na Zamek w Ogrodzieńcu i zwiedzanie uroków Jury.

A wszystko w bardzo atrakcyjnej niskiej cenie )*

650 PLN - w kwocie zawarte są: 2 noclegi w pokojach 2-osobowych,
pełne wyżywienie, przerwy kawowe, uroczysta kolacja,
wycieczka, materiały szkoleniowe, inne atrakcje.

550 PLN - opłata zniżkowa dla członków SWP ; SPG
dodatkowych osób z firm wygłaszających referaty.

TEMATY WARSZTATÓW )*

PROGRAM WARSZTATÓW

 Innowacyjna koncepcja budowy maszyn wielostronnego zastosowania
do laminowania i powlekania firmy LACOM (Niemcy) - Dariusz
Wydmuch : TERMOLAN
 Innowacyjny monitoring wizualny w produkcji włóknin – Grzegorz
Natanek : COGNES CORPORATION (USA)
 Linie do wytłaczania i recyklingu tworzyw sztucznych. Geomembrany i
geosiatki wytłaczane PEHD – Magdalena Laabs : ROLBATCH
(Niemcy)
 Aglomerowanie tworzyw sztucznych – Łukasz Wnukowicz :
MASTERCOLORS
 Możliwości wsparcia działalności badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstw - współpraca nauki z biznesem – Monika Rom
: ATH Bielsko Biała
 Zastosowanie elastomerów w powłokach wałów w przemyśle
włókienniczym – Dariusz Chałupka : HANNECARD Polska
 Regeneracja otworów w maszynach włókienniczych – Robert
Sosnowski : F.P.H.U. MOBIL-SPAW
 Stosowane metody badań geotekstyliów - Laboratorium geosyntetyków
i wyrobów włókienniczych - ATH – Joanna Grzybowska-Pietras
: ATH Bielsko Biała
 Stabilizatory Uv – Wojciech Zagrabski : CONSTAB Polyolefin
(Niemcy)
 Innowacyjne zastosowanie geosyntetyków w inżynierii budowlanej–
Wojciech Prochera : VIACON
 Geotekstylia i wyroby techniczne stosowne w inżynierii lądowej i
ochronie środowiska – Jan Pąprowicz : EKO – KARPATY
 Filtracja koalescencyjna na przegrodzie włókninowej w odolejaniu wód
zęzowych na statkach – Andrzej Moraczewski : INSTYTUT
TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PIB
 Wykorzystanie geosyntetyków w rekultywacji składowisk odpadów na
przykładzie przeprowadzonej rekultywacji w Kędzierzynie-Koźlu
Elzbieta Kokocińska - POLITECHNIKA OPOLSKA
 Analiza wpływu technologii wytwarzania na wybrane właściwości
geowłóknin ATH – Joanna Grzybowska-Pietras : SPG
 Technologie wytwórcze organicznych nawozów i biodegradowalnych
podłoży z naturalnych odpadów włóknistych – Jan Wojtysiak :
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PIB
 Przegląd włókienniczy: fachowy – branżowy – do czytania – Zdzisław
Marzec : PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY
 Tuleje papierowe zwijane spiralnie – Sławomir Rańś :RIBONTECH
 Akcesoria reklamowe dla firm – Adrian Wałach : STUDIO
CHMURKA

1 DZIEŃ
15 maja 2014 roku (czwartek)
900 – 1100
1130 – 1300
1330 – 1430
1500 – 1615
1615 – 1630
1630 – 1730
1900 –

- rejestracja uczestników
- uroczyste rozpoczęcie Jurajskich Warsztatów
I sesja wykładowa
- obiad
- II sesja wykładowa
- przerwa kawowa
- III sesja wykładowa
- uroczysta kolacja w „Chacie grilowej”

2 DZIEŃ
16 maja 2014 roku (piątek)
800 – 1000 - śniadanie
1000 – 1130 - IV sesja wykładowa
1130 – 1200 - przerwa kawowa
zwiedzanie ekspozycji i rozmowy bezpośrednie;
1200 – 1330 - V sesja wykładowa
1400 – 1500 - obiad
1530 – 1830 - wycieczka turystyczna po Jurze Krakowsko –
Częstochowskiej oraz do zamku w Ogrodzieńcu
1900 – 2000 - kolacja
2000 –
- Kręgielnia – Turniej o uścisk dłoni prezesa SWP

3 DZIEŃ
17 maja 2014 roku (sobota)
800 – 1000
1000 – 1100

- śniadanie
- podsumowanie obrad
zakończenie Jurajskich Warsztatów

.

)* W przypadku dokonania zgłoszenia do10.04.2014
WAŻNE TERMINY

do 10.04.2014 – przesłanie zgłoszeń premiowane niższymi
kosztami uczestnictwa
do 13.04.2014 – wpłata należności za uczestnictwo

750 PLN - dla zgłoszeń dokonanych po 10.04.2014
)* Tematy referatów mogą ulec zmianie

